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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0720889-21.2018.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) WANDERLEY LEITE ROCHA, Matrícula nº. 3172, Oficial de 

Justiça, lotado(a) no(a) Central de Administração - 1ª e 2ª Varas Esp. 

Infância e Juventude - Comarca da Capital - SDCR, referente ao 

quinquênio 2013/2018.

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

Informação n° 073/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 05 ( cinco) 

licenças-prêmio relativas ao período de 01/08/1988 a 01/08/2013, 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 01/08/2013 a 

01/08/2018, 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, 6 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907020 Nr: 34911-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA HELENA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:45775-P/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

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

Tribunal de Justiça o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

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

solicitamos o seu comparecimento à Sessão de Conciliação/Mediação 

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

Sessão de Conciliação

Data: 08.08.2016 Horário: 10h00min. Sala: 01

Local: Central de Conciliação e Mediação da Capital

COMARCA: CUIABA

FÓRUM DA CAPITAL

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 401/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0071500-22.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) THAIANA ARAÚJO DA SILVA LATORRACA 

FERREIRA, portador(a) do RG nº. 1925759-7 SEJUSP/MT e CPF nº. 

011.469.511-32, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá - Dr. Gilperes Fernandes da Silva, a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 7 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 402/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0071581-68.2018.8.11.0000 e a orientação da Divisão de Controle e 

Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

RESOLVE:

Artigo 1º - REVOGAR a Portaria n.º 0097/2017/GRHFC, de 09/02/2017, 

que designou o(a) servidor(a) ALCIANE RODRIGUES ALVES DE ASSIS, 

Técnico Judiciário, matrícula nº. 8987, para exercer a função de confiança 

de Gestor Judiciário Substituto, na Secretaria da 2ª Vara Esp. Infância e 

Juventude - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação 

desta.

Artigo 2º - LOTAR o(a) servidor(a) ALCIANE RODRIGUES ALVES DE 

ASSIS, Técnico Judiciário, matrícula nº. 8987, na Central de Execução de 

Medidas Socioeducativas (CEMSO) da 2ª Vara Esp. Infância e Juventude 

da Comarca da Capital, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 3º - DESIGNAR o(a) servidor(a) ALCIANE RODRIGUES ALVES DE 

ASSIS, Técnico Judiciário, matrícula nº. 8987, para exercer a função de 

confiança de Gestor Judiciário, na Central de Execução de Medidas 

Socioeducativas (CEMSO) da 2ª Vara Esp. Infância e Juventude - 

Comarca da Capital - SDCR - Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, com 

efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 7 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT
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PORTARIA Nº. 403/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0071651-85.2018.8.11.0000 e a orientação da Divisão de Controle e 

Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

RESOLVE:

Artigo 1ª - LOTAR o (a) servidor (a) NOARA ELISA NILSON, matrícula nº. 

7848, Auxiliar Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir 

de 06/08/2018.

Artigo 2ª - DESIGNAR o (a) servidor (a) NOARA ELISA NILSON, matrícula 

nº. 7848, Auxiliar Judiciário, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Especializada da Infância e 

Juventude da Comarca da Capital - Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, 

com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 7 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.: 284421 Nr: 7527-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFIA MARQUES DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DÁCIO MARQUES FONTES, 

GISELE MÁRCIA DE MATTOS FONTES, BENEDITO MAURICIO DE MATTOS 

FONTES, DACIO MARQUES FONTES JUNIOR, GRAZIELA DENISE DE 

MATTOS FONTES, JOAQUIM SERGIO DE MATTOS FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOARIBE 

ADRIAO DE OLIVEIRA - OAB:3678/MT, MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685/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$ 

556,24 (quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro 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$142,81(cento e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125569 Nr: 21138-58.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGBS, SGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:23446/O, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4.202/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$ 

1.898,48 (um mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$949,24(novecentos e quarenta e 

nove reais e vinte e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 949,24(novecentos e quarenta e nove 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.: 1288331 Nr: 4418-45.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA E RESTAURANTE TIA FEVA, DAYANE 

ALVACELIS DE MOURA

 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432953 Nr: 12580-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A 

OAB/MT, GIANOTTI A. MORAES GOMES - OAB:18.216, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

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

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

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

274,83 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

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

forma separada, sendo R$191,97 (cento e noventa e um reais e noventa e 

sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$68,11(sessenta 

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

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

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

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

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

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

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

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

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 
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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.: 1127503 Nr: 21959-62.2016.811.0041

 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: GENIVALDO BASILIO GONSALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta 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$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799828 Nr: 6257-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE FIGUEIREDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

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

OAB:13791/O, ANDERSON GARCIA DA COSTA - OAB:OAB/MT 13.788, 

BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:15 .020 -B /MT,  JOSE QUAGLIOTT I  SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 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$ 

274,83 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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.: 1003282 Nr: 24842-16.2015.811.0041

 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: EVPDA, ANA MARIA DE OLIVEIRA PAULINO

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

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

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta 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$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002176 Nr: 24333-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOKLEBER DO CARMO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta 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$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087821 Nr: 5120-59.2016.811.0041

 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: TANIA CRISTINA TOEBE

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

ADMISSAO DE ASSOC. OURO VERDE DE MT

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

OAB:103.157/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

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

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

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

1.468,65 (um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais sessenta e cinco 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze 

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

R$ 351,74(trezentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), 

para recolhimento da guia de taxa e R$703,48(setecentos e três reais e 

quarenta e oito centavos) para recolhimento da guia de multa. 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 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400735 Nr: 33472-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BARASUOL RIBAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT, DEJAIR ROBERTO LIU JÚNIOR - 

OAB:10.777/MT, KARLA ARRUDA GREFE - OAB:11629/MT, WENDELL 

DUTRA VITAL - OAB:22269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/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$ 

313,57 (trezentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$153,57 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e 

sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$148,20(cento e 

quarenta e oito reais e vinte centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 11,80 (onze reais e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862311 Nr: 3488-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETTY MARY DE CAMPOS PIRES

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

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

OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:OAB/MS 7.394, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ - OAB:8.506-A

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

devidamente INTIMADA à parte requerente/impugnada, para que efetue, no 

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

de R$ 589,98 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze 

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

R$ 176,55(cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738485 Nr: 35057-90.2011.811.0041

 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: WANDIR ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC -UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

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

SILVA - OAB:12836

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

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

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

806,64 (oitocentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 393,21(trezentos e 

noventa e três reais e vinte e um centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 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.: 884529 Nr: 19537-85.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINO GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945-B/MT

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

- OAB:12.573/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315808 Nr: 12154-17.2018.811.0041

 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: ELVIRO BUENO DOS SANTOS NETO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:18.803

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

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

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

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

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

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

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

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

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 
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titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

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

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

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

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

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

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

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

providências.Cuiabá, 27 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1316898 Nr: 12394-06.2018.811.0041

 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: KAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA - OAB:15.863, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

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

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

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

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

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

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

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

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

providências.Cuiabá, 27 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949652 Nr: 60115-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEY APARECIDO DA COSTA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

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

 Vistos.

Por motivo de foro íntimo, declaro minha suspeição para atuar nestes 

autos, nos termos do art. 145, §1º, do CPC/15

À Secretaria para encaminhamento a minha ilustre substituta legal, Dra. 

Anglizey Solivan de Oliveira

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 909076 Nr: 36194-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

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

JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 1032143 Nr: 37796-94.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA COTTON KING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, ROMARIO 

POSSAMAI, MANOEL DRESCH, MILTON APARECIDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, ODAIR FERNANDES MASSON, ARON DRESCH, JOSÉ LUIZ 

PICOLO

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 845774 Nr: 49426-21.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES, CLAIRTON 

PIEROZAN MAGALHÃES, ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES

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

SILVA - OAB:6565/MT, CARLOS HENRIQUE SOUZA DA ROCHA - 

OAB:251145/SP, MAURO CARAMICO - OAB:111110/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 962189 Nr: 5741-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES & CAETANO LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA 

FALIDA DE TRANSPORTADORA MODELO LTDA, BANCO TRIÂNGULO S/A, 

BANCO SAFRA S.A, SUPERMERCADO MODELO LTDA, AVAL 

SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A

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

SILVA - OAB:6.565/MT, HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - 

OAB:12.867/MT

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

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 912217 Nr: 38319-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FRANCISCA RODRIGUES SILVA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

S/A - BANCO MÚLTIPLO)

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188846/SP, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

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

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 973635 Nr: 11048-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MÁRCIO ALVES OLIVEIRA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SILVA - OAB:6.565-MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 862077 Nr: 3337-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MOTORISTA PROF. TRAB. EM 

EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE CBÁ, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

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

OAB:684-COREC, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - OAB:

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 379428 Nr: 15235-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIL DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

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

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 736861 Nr: 33316-15.2011.811.0041

 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: MR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - 

ME

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

OAB:684-COREC, THIAGO GALVÃO SEVERI - OAB:207754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 1300678 Nr: 8661-32.2018.811.0041

 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: UNIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA WINTER CURY - 

OAB:86.861B/RS, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT

 Em cumprimento ao Despacho de fl. 208 certifico o lancamento da decisao 

de fl. 207, no sistema Apolo: (...) Processo n° n° 

0000210-92.2011.5.23.0004

Vistos.

 Cumpra-se o despacho retro, encaminhando-se o feito para autuação e 

distribuição a este Juizo.

Após, intimem-se as partes da vinda dos autos do egrégio superior 

Tribunal de Justiça, bem como para que requeiram o que entender cabível.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2015.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1300678 Nr: 8661-32.2018.811.0041

 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: UNIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA WINTER CURY - 

OAB:86.861B/RS, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT

 Em cumprimento ao Despacho de fl. 208 certifico o lancamento da decisao 

de fl. 206, no sistema Apolo: (...)Autos n° 0000210-92.2011.5.23.0004

Visto, etc.,

Primeiramente, encaminhem-se os autos ao setor de Distribuição desta 

comarca para, em atenção ao disposto na Seção 1, do capitulo 3, da 

CNGC, proceder com o cadastramento e registro pertinentes das 

informações processuais no sistema Apolo, bem como ainda efetuar a 

autuação do mesmo, conforme determinam as normas da Corregedoria.

Após, remetam-se os autos novamente a esta Vara Especializada, nos 

termos da decisão do c. STJ que reconheceu a competência deste juízo 

para processas e julgar o presente.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2015.

Flavio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

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

 Cod. Proc.: 76709 Nr: 4348-97.1996.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAFRAN - COMERCIAL DE MADEIREIRA FRANZNER 

LTDA., SERGIO BAPTISTA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 73309 Nr: 3451-11.1992.811.0041

 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: INDÚSTRIAS FRANCISCO POZZANI S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUFFATO WICHOSKI & CIA LTDA, VALDIR 

MUCHAGATA (SÍNDICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ABRÃO DE ARRUDA - 

OAB:4.010-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 1300678 Nr: 8661-32.2018.811.0041

 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: UNIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA WINTER CURY - 

OAB:86.861B/RS, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT

 Em cumprimento ao Despacho de fl. 209 certifico o lançamento da decisão 

de fl. 208, no sistema Apolo: (...) Processo n° n° 

0000210-92.2011.5.23.0004.

Vistos.

 Cumpra-se imediatamente o despacho de fl. 203.

Uma vez devidamente distribuídos os autos, deverá a Secretaria proceder 

ao lançamento deste despacho e daqueles de fls. 202 e 203.

Cumpra-se. Às providencias.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1300415 Nr: 8581-68.2018.811.0041

 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: WILKSON ARAUJO DE OLIVEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

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

OAB:9.229/MT

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, 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.: 113472 Nr: 27532-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDE S/A, RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3613/MT, RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AQUILES TADEU 

GUATEMOZIM - OAB:OAB/SP 121377, PAULO ROBERTO ZANCHETTA 

DE OLIVEIRA - OAB:211844/SP, SUELLEM DE ARRUDA UKRAINSKI - 

OAB:15.636, TAÍS STERCHELE ALCEDO - OAB:194073/SP, VIVIANE 

LIMA - OAB:5299-B/MT

 Impulsionando o feito, intimo os Administradores Judiciais, para que 

procedam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com a devolução dos 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1148197 Nr: 30871-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME, CLÁUDIO 

HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:15.948/MT, CLÁUDIO HEDNEY DA DA ROCHA - OAB:6066 

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

VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O credor PEDRO JACINTO informa às fls. 659/661, que possui um crédito 

junto a recuperanda no valor de R$ 20.663,37, atualizado até 23/11/2017, 

“por força da sentença condenatória proferida em 31/08/2016 e transitada 

em julgado em 22/09/2016, processo nº 0019247-59.2015.811.0001, que 

tramitou pelo 4º Juizado Especial Cível da Capital/MT” (sic – fl. 660).

Ocorre que, obedecendo ao disposto na Lei de Regência, as habilitações 

de crédito devem ser processadas em autos apartados e distribuídas por 

dependência aos autos principais.

Assim, intime-se o subscritor da habilitação de crédito do credor PEDRO 

JACINTO, para que promova a devida distribuição.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1004807 Nr: 25474-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARLA DE ALMEIDA, ANTONIO BENEDITO VIEIRA, 

ADENÚSIA GOMES DA SILVA, ANA LUIZA DE ALMEIDA NETA, ANTONIA 

SUELI CAVALLARI GOMES, ANDREIA DE FRANÇA ROSA, ABRAHÃO 

MARQUES DA SILVA, CONCEIÇAO MARTINS FERNANDES, ADEMAR 

RICCI, CHRISTIANE LEITE COUTINHO, CARLOS TERUO FURUKAWA 

NAKATSUGI, DIANA DA SILVA LELIS, DJULLYE MIDURI DA SILVA 

NAKANO, DANIELLE FERNANDA DONDA RAMPINI, GILSON ALVES 

CAMPOS, IRACY RODRIGUES DE SOUZA, GLADNESS DE OLIVEIRA LIMA, 

DÉVELIN DINIZ FONSECA ANTUNES, GILBERTO HANKE, FRANCISLENE DE 

ARRUDA SILVA CAMPOS, INACIA GONÇALVES GUEDES, ELIDIA LIZOTTI 

RICCI GUINCHO, EDSON ROSA CORREA, FABIO SIMÕES DA SILVA, 

FRANCISCA DA SILVA SOARES, FERNANDO GUERREIRO DE ANDRADE, 

FRANCIMAR ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA, GISELE DA SILVA REZENDE, 

GISSEL PEREIRA TEIXEIRA, IVANI DA CONCEIÇÃO LIMA CAVALCANTE, 

MARIA LUCIA BARBOSA, JOSÉ ALMEIDA DA CRUZ, MARIA CHAVES DE 

MEDEIROS, JOSÉ ANTONIO CRISANTE NETO, LUZIA LIRA DE CARVALHO, 
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ROSA MARIA PAIXÃO, JOAQUIM MACENA CHAVES, LEILA SEBASTIANA 

JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA, LILIAN MERCEDES LARRAMENDI, 

REGINA LUCIA DO NASCIMENTO SOUZA, RENER SIQUEIRA LIMA, PAULO 

HENRIQUE DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE BURIN, REJIANE TAVARES DA 

COSTA, NADIA ROSA, RHANE RAMOS LIMA JADALLH, LUCELMA DE 

AQUINO NOGUEIRA CHAVEIRO, MADALENA MARIA DA FONSECA, JOAO 

GABRIEL DE ALMEIDA, JORGE PEREIRA, JOÃO CESAR DE PAULA 

CARRASCO, LUCIVAINA ALVES DE ASSIS SILVA, MUNIRA RAMOS LIMA 

JADALLAH, MARISETE RAMOS LIMA, MARIA VANETE DO NASCIMENTO 

ROSA, MARLI FRANCISCA DE OLIVEIRA RONDON, MARIA EUGENIA 

VEDELAGO DONDA, MARLY HELENA ROSA NASCIMENTO, MARIA ELISA 

POMPEU ALBUQUERQUE, NUIZA NEIDE DO PRADO SILVA, ROGERSON 

DOUGLAS FRANÇA, RODRIGO SOARES ASSUNÇÃO, ROGÉRIO 

YOSHIAKI YAMASAKI, RONIMARCIO NAVES, REINALDO SOARES DE 

SOUZA, SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO, WALDEMAR 

MARCONATO JÚNIOR, RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO, SILMA PIRES 

DA SILVA SOUZA, RENATA BURIN ZAMPRONIO, ROSIMAR GUSMAO DE 

QUEIROZ, STELLA MARE FERREIRA GOMES PULCHÉRIO, ROBSON SACHI 

VARGAS, SIRLEIDE MOREIRA DA SILVA, SANDRA APARECIDA PAIXÃO 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Silva, TRESE - BATEC 

CONSTRUTORA, MASSA FALIDA DE TRESE CONST. E INCORP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT, ULISSES 

GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 15 dias, manifestar-se quanto às 

petições de fls. 1729/1741 e 1.717/1.746.

No mais, deverá a Secretaria proceder ao desentranhamento da 

manifestação de fls. 1.747/1.748, eis que se refere ao processo n. 

23078-29.2014.8.11.0041, certificando-se o necessário.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 357986 Nr: 28402-10.2008.811.0041

 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: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, LUDMILLA MARTINS - OAB:OAB-21.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405

 Vistos.

Diante da interposição de Agravo de Instrumento noticiada à fl. 288, 

oficie-se à Segunda Câmara de Direito Privado solicitando informações 

acerca do andamento do AI 1012735-75.2017.8.11.0000.

Com a resposta, volte-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 881797 Nr: 17873-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MARCANTONIO, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANÇO ADMINISTRAÇÃO E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA RODRIGUES 

MARCANTONIO - OAB:15.921/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Embargos de terceiro interposto por Jorge Marcantonio e outro, em 

desfavor de Avanço Administração e Incorporação Ltda.

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

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

autoral.

Após, conclusos.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1211389 Nr: 8859-06.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, PAL, MFDGASEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSHMP, PRP, PFDIRFLPPCP, AADCA, OA

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

SILVA - OAB:6565, ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO - 

PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTORA, FLAVIANO KLEBER 

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

JÚNIOR - OAB:7683/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABISSON RIBEIRO FERNANDES 

- OAB:38.826/BA, CARLOS CESÁR RIBEIRO DA SILVA - OAB:88.162/SP, 

CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, DRUMOND 

E FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:2997/BA, JUSSARA 

OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA - OAB:87.592/SP, KARLA ELIZABETH 

BONFIM DRUMOND - OAB:33.332/BA, LUIZ ALBERTO MARTINS DE 

AGUIAR - OAB:119.675/SP, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, THAIS 

MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT, TIAGO 

SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583/SP

 Impulsiono estes autos para dar publicidade a decisão de 06/08/2018, e 

intimação das partes quanto ao seu teor: " Vistos. Incidente de 

arrecadação, avaliação e venda de bens relacionados ao Processo de 

Falência (...). Após, imediatamente conclusos para deliberações. Intime-se. 

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1090773 Nr: 6456-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO REIS, VITOR CARMO ROCHA, JAMIL NADAF DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SCOZZIERO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL NADAF DE MELO - 

OAB:17485/MT, VITOR CARMO ROCHA - OAB:OAB/MT 15.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Elmo Reis, 

Vitor Carmo Rocha, Jamil Nadaf de Melo em desfavor de Pedro Scozziero 

de Arruda.

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita formulada pelo executado Pedro 

Scozziero de Arruda, uma vez que, segundo informações de fls. 124, ao 

contrário do que afirma, encontra-se nomeado pela Prefeitura de Cuiabá.

 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 (ID nº 12544307), 

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 
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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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031500-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL CENTRO OESTE POPULAR - GRUPO MILAS DE COMUNICAÇÃO 

(RÉU)

MAYKON FEITOSA MILLAS (RÉU)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

REGINA BOTELHO (RÉU)

 

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

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

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

Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 10678757, Id. 10678702 e Id. 

10678216 – juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027902-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO NUNES DA CONCEICAO (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)

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1025599-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL DIAS BETTENCOURT (REQUERIDO)

ROSA MARIA MALACRIDA BETTENCOURT (REQUERIDO)

MANUEL COELHO SIMOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE GUSTAVO MALACRIDA BETTENCOURT OAB - SP269779 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (ADVOGADO)

 

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

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

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem-se acerca da Petição 

de Proposta de Honorários do perito de Id. 14586465 a Id. 14586466, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015639-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARAH & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

OESTEMOTO RECIFE LTDA (REQUERENTE)

DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

OESTEMOTO MACEIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARAH PEREIRA OAB - 396.200.261-87 (REPRESENTANTE)

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515/O-O (ADVOGADO)

MILTON FARAH PEREIRA OAB - 314.207.611-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA 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, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) juntada aos autos, requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018089-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO FRAGOSO SCHNEIDER OAB - RS54947 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO CLEVIS DE FREITAS (REQUERIDO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) juntada aos autos, requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 921243 Nr: 44166-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL FABRIS, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, 

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRIS & CIA LTDA, ESPÓLIO DE ADÉLIA 

SIGARINI DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A/MT, NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS - 

OAB:10.645-B

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica fl. 81/101, para as devidas providências nos termos 

do art. 134 e ss, do NCPC.

Ademais, manifestem-se os exequentes, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 334771 Nr: 5558-66.2008.811.0041

 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: M. V. M., JOÃO PANTALEÃO DANTA JUNIOR, JOSEFA 

APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BOM JESUS - SÃO TOMÉ, NELSON 

SOUZA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - 

OAB:15937/MT, GONÇALO DIAS DA SILVA - OAB:1.796/MT, JUNIO 

CESAR DE NORONHA - OAB:15.391, REGINA CELI SILVA PEREIRA - 
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OAB:6589/MT

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, 

na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do CPC.Considerando 

que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao 

comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de entendimento 

adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, incisos I a IV, e § 8º, do 

NCPC. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, ficará suspensa a sua exigibilidade, até que possa satisfazê-lo, 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em 

cinco anos a obrigação, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do 

NCPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 

611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826559 Nr: 32477-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, LUIZ 

HENRIQUE BARBOSA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Consigno que o executado/agravante cumpriu, tempestivamente, com o 

quanto disposto no § 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil de 

2015, consoante se verifica da certidão de fl. 280.

Informação esta devidamente prestada ao relator do Agravo de 

Instrumento n. 1008119-23.2018.8.11.0000, em trâmite perante a Primeira 

Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça Estadual, o 

eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, através do Ofício n. 

54/2018/GAB expedido nesta data.

Diante do efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto, aguarde-se o 

presente feito sobrestado até o seu julgamento.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810504 Nr: 16995-31.2013.811.0041

 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: SUPRASEG MATO GROSSO SEGURANÇA ELETRÔNICA 

LTDA., IVAN PINHEIRO RODRIGUES JÚNIOR, IVETE TEIXEIRA DOS 

SANTOS PINHEIRO, OITO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA 

ELERONICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 236375 Nr: 5466-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC FIRMIANO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILDO BATISTA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT

 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).

Defiro, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

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

parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta ao RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 402680 Nr: 34693-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:89.199 OAB/MG, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:13987-B

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão da pessoa física de ODNEIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA no polo passivo da demanda, proceda a secretaria a inclusão 

da parte no sistema APOLO e na capa dos autos.

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.

 Sem prejuízo determino a expedição de carta precatória para penhora, 

remoção e avaliação do bem indicado (fl. 184) no endereço Rua José 

Florêncio Godrin, nº 398-E, Centro, Tanguará da Serra-MT, CEP 

78.300-000.

 Intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e seguintes do 

CPC/2015.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 416354 Nr: 4128-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS, CARLOS MAGNO DOS 

REIS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 
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MOREIRA - OAB:5767/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, 

HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:8594/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT, JULIANO 

RODRIGUES GIMENES - OAB:7.064/MT, PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17716/MT, THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - 

OAB:12136/O

 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.: 804698 Nr: 11162-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO DE SOUZA QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE PAULA BERNADINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - 

OAB:17.623/MT

 Processo n° 1162-32.2013.811.0041

Código 804698

Vistos.

Verifica-se dos autos, que a busca de veículos junto ao sistema RENAJUD 

(fls.183/184) restou infrutífera, portanto, 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.: 867175 Nr: 7313-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., PREVI - CAIXA DE 

PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Aguarde-se o 

transcurso do prazo recursal, intimando-se as contrapartes para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Atentem-se para a já interposição de recurso de apelação pelo Banco 

do Brasil às fls. 631-639.Após, cumprido o disposto no § 3º do artigo 

1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação de eventual interposição recursal.Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 228375 Nr: 35531-71.2005.811.0041

 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): ISABELLA HELENA COSTA OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 35531-71.2005.811.0041

Código 228375

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 173/177, 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), 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.: 386734 Nr: 22523-85.2009.811.0041

 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): RAFAEL DO VAL RAFFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 621/2009

Código 386734

Vistos.

Defiro o pedido para baixa de veículos junto ao RENAJUD (anexo).

 Ademais, 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.: 722553 Nr: 18095-89.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARATAN FRANCESCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21.353/O/MT, Marilia Moreira De 

Castilho - OAB:, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, 
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PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

O caso dos autos contempla relação de consumo, razão pela qual, 

verificada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, inverto 

o ônus da prova a seu favor.

Anote-se no sistema Apolo a nova mudança de endereço do autor, 

conforme informado à fl. 653.

Expeça-se nova carta precatória para a comarca em que o autor reside 

atualmente com a finalidade de produção da prova pericial médica geral/do 

trabalho/legal, destinada à aferição de invalidez permanente e a sua 

extensão, devendo a parte ré atentar-se para o tempestivo e devido 

recolhimento dos honorários do perito que for designado, sob pena de 

preclusão, o que somente não é aplicada neste momento, uma vez que, 

embora a carta precatória tenha sido devolvida sob o fundamento de falta 

do seu recolhimento, ressai da certidão de fl. 647 que havia sido recolhido, 

mas que ficaria prejudicada dada a mudança de endereço do autor como 

citado acima.

Consigno que o reembolso do valor depositado pela seguradora ré deverá 

ser obtido junto àquele Juízo.

Pelo princípio da cooperação os advogados da ré deverão envidar o 

máximo esforço para que o ato seja cumprido com a celeridade possível. 

Assim como os advogados do autor deverão acompanhar o cumprimento 

da carta precatória, comunicando a este Juízo eventuais pendências.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 340707 Nr: 11055-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA, JOSÉ IRINEU FIACADORI, MARINA MORAES SILVA 

FIACADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT, MARIA 

APARECIDA K. CAETANO VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - 

OAB:8.495/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 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.: 332597 Nr: 3411-67.2008.811.0041

 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: SÉRGIO BIANCO, NEIDE PECORI BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, WALTER 

GARCIA PERRUPATO, JOSE CARLOS PAULINO GONÇALVES, ARLINDO 

WOBBTO, EDIFÍCIO ARMENTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT, 

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

a fim de que procedam ao recolhimento dos valores remanescentes 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s ) a serem expedido(s), no prazo de 05 (cinco) dias, já que a 

diligência recolhida visa ao cumprimento de apenas 01 mandado, quando 

deverão ser expedidos 02 (o outro para o bairro Verdão), 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 12479 Nr: 7006-21.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO DE FREITAS PINTO, DENISE RIBEIRO 

PINTO MENEGHIN, JUAREZ PINTO JUNIOR, INDIARA MÁRIA DE FIGUEIREDO 

PINTO, HUGO DALMASO MENEGHIN, SUZI HELENA RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY PINTO

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT

 Código 12479(...) a) Expeça-se o necessário, para que sejam 

transferidos para o da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Capital – autos n. 23574-68.2008.811.0041 – cód. 353029 – o montante 

bloqueado dos exequentes, com os acréscimos legais, em cumprimento 

assim ao solicitado através do ofício de fl. 1.042.(...)a impugnação ao 

cumprimento da sentença, apresentada pelo executado às fls. 977/981, 

com data de protocolo de 11.02.2015, ultrapassou o prazo limite 

estabelecido no antigo art. 475-J, § 1º, do CPC/73, vigente à época da 

interposição, ao que deve ser a mesma tida como extemporânea, 

resultando em sua rejeição liminar.(...)a manifestação de fls. 977/980 foi 

tratada como simples impugnação do cálculo da quantia exequente, motivo 

pelo qual a magistrada de antanho determinou a remessa dos autos à 

contadoria às fls. 1.014.(...)Assim sendo, determino:(...)b)Remeta-se os 

autos ao contador, para atualização do débito exequendo, devendo 

efetuar abatimento do valor constrito e levantado pelos exequentes (R$ 

68.050,35 – fl. 953);(...)Após o cálculo do contador, digam as partes em 

05 (cinco) dias. (...)aplico ao embargante/executado a multa de 5% sobre 

o valor atualizado do débito em execução, em razão da litigância de má-fé 

verificada.(...)indefiro o pleito de penhora da integralidade do imóvel já 

penhorado.(...) determino: c) Cumpra-se, o já determinado à fl. 1.014 e 

reiterado fls. 1.057/1.059, expedindo-se Carta Precatória com a finalidade 

de avaliação e demais atos expropriatórios do imóvel penhorado nos 

autos.Ante o pedido dos exequentes para realização do leilão na 

modalidade eletrônica, há de se destacar que a referida modalidade é 

albergada pelo CPC, consoante se infere do estabelecido pelo inciso II do 

art. 879.Contudo, ressalvo que as condições da alienação do imóvel serão 

fixadas posteriormente, após fixado o montante devido pelo executado e 

com a avaliação do imóvel penhorado.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 790162 Nr: 44204-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MAURICIO ALVES 

ATIÊ - OAB:12518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência, DEVENDO PARA TANTO INFORMAR 

NOVO ENDEREÇO PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170335 Nr: 40324-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2.809, MARIA APARECIDA K.C.VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 120107 Nr: 1021-76.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011, Thompson José de Oliveira - OAB:11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735

 Desta feita, a Secretaria deste Juízo, APÓS A UNIFICAÇÃO DAS 

SUBCONTAS (CONFORME REQUERIDO PELO ADVOGADO LUIZ CARLOS 

DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JÚNIOR À FL. 4.168), deve expedir o 

competente alvará para levantamento dos honorários advocatícios de 05% 

(cinco por cento), fixados para a fase de cumprimento de sentença, 

correspondentes, segundo os cálculos do citado causídico (fl. 4.169), ao 

valor de R$ 1.780.526,07 (um milhão setecentos e oitenta mil quinhentos e 

vinte e seis reais e sete centavos), até o limite da penhora pecuniária 

existente nestes autos, cujo saldo importou nesta data, no valor total 

aproximado de R$ 1.256.002,79 (um milhão duzentos e cinquenta e seis mil 

e dois reais e setenta e nove centavos).Ultimadas as providências acima, 

voltem-me os autos conclusos para apreciação das demais questões 

deduzidas objetivando o prosseguimento do feito em seus ulteriores 

termos.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873586 Nr: 12279-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 408117 Nr: 235-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARLEY DA SILVA AMORIM EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIDEZ SERVIÇOS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A

 (...)defiro o pedido, ao que determino que se proceda a penhora do bem 

imóvel indicado (matrícula n. 75396 – 6º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis de Cuiabá), na forma do que estabelece o art. 845, § 1º do CPC , 

lavrando-se termo de penhora, na forma do que estabelecem os arts. 838 

e 849 ambos do CPC, bem como a intimação do executado da referida 

penhora, na forma do que estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do 

CPC.Oficie-se ao Juízo trabalhista que determinou a penhora anterior 

sobre o imóvel, comunicando a penhora determinada nestes autos e 

informando-lhe o valor da presente execução para que seja realizado 

eventual reserva do valor da alienação, na hipótese do imóvel ser alienado 

judicialmente.Na hipótese do exeqüente pretender, por presunção 

absoluta, dar conhecimento a terceiros, deverá providenciar o respectivo 

registro no ofício imobiliário, ao que deverá ser-lhe entregue certidão da 

penhora realizada nos autos, conforme estabelecem os arts. 799 e 844 

ambos do CPC, independentemente de mandado judicial.Às providências. 

Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 07 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.: 723390 Nr: 18980-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMAR DE MORAES VARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 

9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1075170 Nr: 57576-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, ACIL VIEIRA DE 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA SEGUROS

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

OAB:9.173-B/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614-O, JULIANO NICOLAU DE CASTRO - OAB:292.121/SP, 
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KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 

84.676

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

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

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078598 Nr: 604-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL SOUZA DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) 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.: 1084154 Nr: 3482-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURSELINO RODRIGUES DE MOURA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) 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.: 929320 Nr: 48897-65.2014.811.0041

 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: CLAUDIO ADALBERTO ADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA TEREZA DA COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049670 Nr: 46246-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS COSTA AGUIAR

 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:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902804 Nr: 31911-36.2014.811.0041

 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: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMA GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923371 Nr: 45432-48.2014.811.0041

 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: RAPHAEL BRUNO MORAES DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALEXANDRE FREITAS 

RIBEIRO TAQUES - OAB:17393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT, 

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

EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 368843 Nr: 6187-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELMES LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1118858 Nr: 18275-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE DE PAULA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS LTDA, IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MOANNY FELIX DE ANDRADE - 

OAB:26.936, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos.

Inicialmente, consigna-se que o petitório de fls. 252-256 está apócrifo, 

devendo a parte autora regularizá-lo mediante a aposição da assinatura 

do seu subscritor ou de qualquer outro advogado habilitado a postular nos 

autos.

A parte autora pretende agora a extensão das liminares deferidas às fls. 

77-79, 175 e 222, alegando que teria sido impedida de fazer a sua 

rematrícula para o período letivo do segundo semestre deste ano de 2018, 

em razão de dívida que corresponderia aquela que está sendo discutida 

nestes autos.

É o breve relato. Decido.

Depreende-se dos autos que a liminar deferida nestes autos abrange as 

obrigações referentes aos meses de julho a dezembro de 2015 e janeiro a 

junho de 2016.

Contudo, o extrato financeiro de fls. 259-260 aponta que a parte autora 

pagou 15 (quinze) de 43 (quarenta e três) mensalidades, restando 28 

(vinte e oito) em aberto, havendo, portanto, além das 12 (doze) que seriam 

objeto desta ação, outras 16 (dezesseis) mensalidades inadimplidas.

Assim, sua pretensão encontra óbice no artigo 5º da Lei n. 9.870/1999.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de extensão da liminar.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907082 Nr: 34961-70.2014.811.0041

 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: ADEMAR LINO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, GABRIELA FERNANDES CAMPOS - OAB:17161/O, JULIANA 

GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A OAB/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 787625 Nr: 41529-73.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON RIBEIRO DE ARAÚJO

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

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

OAB:16.250

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1029346-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029346-77.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDREA LEMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MILSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas 

ajuizada por ANDREA LEMES DE OLIVEIRA (ANDREA OLIVEIRA 

CRUZ-SOLANO) em desfavor de MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 

(SÓCIO-DIRETOR DA ESAN – EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES 

LTDA.), objetivando a exibição de documentos contábil-fiscais e a 

realização de prova pericial destinada à aferição de possíveis 

irregularidades na distribuição de lucros, na retirada de valores por sócio 

e na concessão de benefícios a terceiros alheios ao quadro societário da 

sociedade empresária de responsabilidade limitada denominada ESAN – 

Empresa de Saneamento de Nobres. Em decisão do id. 10031193 

determinou-se que o requerido apresentasse os documentos solicitados 

pela parte requerente no item “a” da petição inicial ou a defesa que tiver de 

aspecto processual acerca do pedido de produção antecipada de prova 

contemplando a exibição de documentos e a realização de perícia contábil, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. O requerido restou citado da 

determinação exarada por este Juízo (id. 10720554), ao que apresentou 

contestação (id. 10840298), arguindo a inépcia da inicial, na medida em 

que a autora possuiria procurador apto a acompanhar os atos de gestão 

da empresa, sendo certo que este trabalhava na empresa. Alega, assim, 

que da narrativa inaugural não decorreu logicamente a conclusão na 

inicial. Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva, pois entende que o 

legitimado para figurar na demanda seria o representante legal da autora - 

Flávio Augusto Lemes de Oliveira. Afirma, ainda, que a inicial deve ser 

indeferida ante a ausência de requisitos, consistente na utilidade da prova 

pericial pleiteada, deixando, ainda, de apresentar quesitos e assistente 

técnico. Argumentou, ainda, a perda do objeto da demanda, na medida em 

que a perícia pleiteada já teria sido realizada. Pugnou, ainda, para a 

hipótese de ser deferida a produção da prova pericial, que seja imputada a 

autora a responsabilidade para arcar com os custos da mesma. Com 

relação a exibição de documentos, o requerido pleiteou a desincumbência 

do ônus estabelecido em razão do “(...) ENORME VOLUME de documentos 

contábeis, fiscais e financeiros, dos exercícios de 2012 a setembro/2017, 

para serem digitalizados e anexados no processo via PJe, (...)” (id. 

10840298 - Pág. 10). Por fim, pugnou o requerido pela produção de 

provas, consistente na oitiva de testemunha. Houve impugnação à 

contestação (id. 13365413). É o necessário relato. Decido. Ab initio, deve 

ser ponderado que a produção probatória, como elemento adequado para 

a reconstrução dos fatos pretéritos (etapa imprescindível para se definir 

quais normas incidiram no caso), é uma importante etapa no exercício da 

função jurisdicional, mas é um meio, e não fim. Nesse sentido, necessário 

se faz consignar que na decisão id. 10031193 este Juízo foi claro em 

afirmar que na presente demanda inexiste caráter de cognição em torno 

da questão de direito material existente entre as partes, e que não seriam 

analisadas questões de mérito, devendo a resposta ater-se apenas e tão 

somente aos documentos a serem exibidos e à regularidade da realização 

da perícia. Noutro giro, as preliminares invocadas pelo requerido são 

impertinentes, senão vejamos. O fato do procurador da autora ter 

trabalhado na empresa administrada pelo requerido não torna a conclusão 

inaugural ilógica ou retira do sócio-diretor da empresa a obrigação de 

exibir documentos da empresa aos demais sócios. A alegação da inicial é 

lastreada na alegação de que pode ter ocorrido possível irregularidade do 

requerido, enquanto sócio-diretor, na distribuição de lucros, na retirada de 

valores por sócio e na concessão de benefícios a terceiros alheios ao 

quadro societário da sociedade empresária de responsabilidade limitada 

denominada ESAN – Empresa de Saneamento de Nobres. Portanto, o 
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requerido deve ser incluído no polo passivo, pois a prova que se pretende 

produzir poderá ser utilizada pela autora em futuro processo, caso 

entenda ter restado comprovado a realização de atos irregulares na 

administração da sociedade empresarial em questão, sendo certo, ainda, 

que a prova produzida sem a presença do adversário é despida de valor, 

não sendo admissível no processo subsequente. Nesse sentido, é óbvio 

que há necessidade de análise dos documentos contábeis e escriturais da 

empresa para que a autora possa efetuar juízo de valor, e ingressar com 

a demanda que entenda conveniente. Nesse sentido, necessário se torna 

o acesso aos documentos pleiteados na inicial, bem como a realização da 

prova pericial para que possa tentar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito com o requerido (inciso II do art. 381 do 

CPC), ou evite o ajuizamento de demanda (inciso III do art. 381 do CPC). 

Destarte, não há que se falar em inépcia da inicial e/ou ilegitimidade 

passiva do demando, na medida em que os documentos encontram-se sob 

a administração do mesmo, na qualidade de sócio-diretor da ESAN – 

EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA. Assim sendo, rejeito as 

preliminares de inépcia da inicial quanto ao pedido de exibição de 

documentos e ilegitimidade passiva. Note-se, que a alegação de “perda do 

objeto” é realizada pelo requerido como matéria de mérito. Contudo, é certo 

que a referida “perda do objeto” refere-se a ausência de interesse 

processual, na medida em que a perícia pleiteada já teria sido realizada, 

não havendo, assim, necessidade no ajuizamento da presente demanda. 

Ora, a perícia mencionada pelo requerido não foi apresentada. Outrossim, 

é certo que a perícia realizada de modo extrajudicial e unilateral não afasta 

a possibilidade da parte procurar o Poder Judiciário para que a prova 

pericial seja realizada sob a égide do contraditório. Assim sendo, rejeito a 

preliminar de perda do objeto (interesse processual), seja com relação ao 

pedido de exibição de documentos, seja com relação ao pedido de 

produção de prova pericial. Por fim, o requerido sustenta a inépcia do 

pedido de produção antecipada de prova pericial, na medida em que a 

autora não teria elencado a utilidade da referida prova, não apresentando, 

ainda, assistente técnico e quesitos. Com relação a indicação da utilidade 

da prova pericial, os fatos não socorrem o requerido na medida em que a 

autora informa na inicial a intenção de apurar a regularidade dos atos 

praticados pelo requerido nos últimos 05 (cinco) anos na administração da 

empresa da qual ambos são diretores e possuem direitos a receber. 

Outrossim, conforme ensina Fredie Didier Jr, a prova pericial “é aquela 

pela qual a elucidação do fato se dá com ao auxílio de um perito, 

especialista em determinado campo do saber, devidamente nomeado pelo 

juiz, que deve registrar sua opinião técnica e científica no chamado laudo 

pericial – que poderá ser objeto de discussão pelas partes e seus 

assistentes técnicos” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito 

probatório, teoria da precedente, decisão judicial, coisa julgada e 

antecipação da tutela. 5. Ed. Rev. Amp. Salvador: JusPodivm, 2010, v.2, 

pág. 225). Não há, portanto, que se falar em inépcia em razão da ausência 

de indicação de utilidade da prova pericial, até porque o fato que a autora 

pretende ver esclarecido envolve questões que não podem ser 

verificadas sem o devido conhecimento técnico ou científico. Com relação 

a alegação de ausência dos requisitos da inicial de produção antecipada 

de prova pericial, ante a ausência de indicação de peritos e quesitos é de 

se destacar o presente feito possui dúplice finalidade, a saber: a) exibição 

de documentos; b) realização de prova pericial nos documentos 

apresentados. Assim sendo, é de se indagar como a parte autora poderia 

apresentar assistente técnico e formular quesitos sem ter acesso aos 

documentos solicitados na inicial. Simplesmente não é possível. Desta 

forma, rejeito a alegação de ausência dos requisitos da petição inicial, e 

consequente indeferimento da mesma. Resolvidas as questões 

processuais, é de se registrar a alegação do requerido quanto a 

impossibilidade de juntada dos documentos determinados em razão do 

volume dos referidos documentos. Apesar da alegação da existência de 

um grande volume de documentos, não verifico óbice para o requerido 

apresentar em Juízo os documentos solicitados pelo autor, e deferidos por 

este Juízo, apesar do eventual volume dos mesmos. Note-se, que a 

digitalização dos documentos não é tarefa impossível de ser cumprida, por 

mais volumosos que sejam os documentos. Assim sendo, determino: a) 

Intime-se o requerido, para que apresente os documentos solicitados pela 

requerente, e cuja exibição já foi determinada (id 10031193 - Pág. 3[1]), ou 

seja “...os documentos contábeis, fiscais e financeiros, dos exercícios de 

2012 a setembro/2017, necessários à prestação de contas da 

Administração da Empresa de Saneamento de Nobres Ltda, notadamente 

os livros Diário e Razão, os Balanços Patrimoniais, Demonstrações de 

Resultado do Exercício (DRE) e do Fluxo de Caixa (DFC);”, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sem prejuízo da adoção de outras providências coercitivas; b) Ante 

a resistência verificada nos autos para apresentação da documentação 

solicitada pela autora, EXPEÇA-SE OFÍCIO à Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso – JUCEMAT – e à Receita Federal do Brasil, para que 

forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias todos os documentos relativos à 

escrituração fiscal e contábil dos exercícios de 2012 a setembro de 2017. 

c) Desde já, nomeio como perito contábil para análise dos documentos que 

serão exibidos pelo autor a empresa Real Brasil Consultoria, especialista 

em perícias técnicas judiciais, com endereço sito à Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital, 

telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia pleiteada nos autos. APÓS 

A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO AUTOR, devem as partes a cumprir 

o determinado no § 1º, I, II, e III do art. 465 do CPC[2], no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo fixado, certifique quanto à 

apresentação de assistentes técnicos e/ou quesitos pelas partes. Após, 

intime-se a empresa nomeada acerca do encargo estabelecido nesta 

ocasião, ao que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar os 

profissionais que cumprirão escrupulosamente o encargo que lhe(s) foi 

cometido - realizará a perícia determinada -, independentemente de termo 

de compromisso (art. 466, CPC), devendo informar a qualificação 

correspondente do(s) perito(s), apresentando currículo com comprovação 

de eventual especialização, e endereço eletrônico para onde serão 

encaminhadas as intimações pessoais (inciso III do § 2º do art. 465 do 

CPC), bem como a(s) sua(s) inscrição(ções) na respectiva ordem de 

classe, e a respectiva proposta de honorários, na forma do que 

estabelece o § 2º do art. 465 do CPC. Apresentada a proposta de 

honorários, intime-se as partes, para que se manifestem em 05 (cinco) 

dias, ao que fixo, desde já, que inexistindo impugnação deve a autora 

proceder, no respectivo prazo, o depósito dos honorários periciais (§ 1º, 

art. 95, CPC). Efetuado o depósito dos honorários periciais, deverá(ão) 

o(s) perito(s) ser(em) intimado(s) para dar início aos trabalhos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informando nos autos a data de início dos trabalhos, 

que deverá ser informado às partes, conforme preconiza o art. 474, CPC. 

O laudo pericial deve ser apresentado 30 (trinta) dias após o início dos 

trabalhos pelo perito judicial. Com a apresentação do laudo pericial, 

intime-se as partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias se 

manifestarem acerca da aludida prova, com a apresentação de eventual 

parecer dos assistentes técnicos (§ 1º do art. 477, CPC). Na sequência o 

feito deve ser encaminhado à conclusão. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 07 de agosto de 2.018. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] “(...) CITE-SE a parte requerida para 

que apresente os documentos solicitados parte requerente no item “a” da 

petição inicial (...)” [2] Art. 465 do CPC - O juiz nomeará perito 

especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente 

técnico; III - apresentar quesitos.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001039-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534/O 

(ADVOGADO)

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 
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pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009937-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESEQUIAS DIOGO DE PAULA NETO (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)

 

intimem-se às partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

resposta do perito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011412-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO CUNHA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031247-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO MAYOLINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031247-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

REQUERIDO: DUILIO MAYOLINO Em manifestação de Id. 14164473 a parte 

autora informou que concorda com o laudo de avaliação proposto pelo 

requerido (Id. 12026977). Com fulcro no art. 3°, §2° e 3°, do CPC, designo 

a audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 13:00h, a 

ser realizada nas mediações desta Vara. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 30 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023067-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023067-41.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOILSON FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA 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 09/10/2018, às 11:30h – Sala: 

Conciliação 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016243-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MATSUSHITA (REQUERIDO)

 

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. 

14480344 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038709-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 20 de 581



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. 

14257724 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007048-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA - ME (RÉU)

 

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. 

14305659 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011673-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.C PERES - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

MARCELA CARDOSO PERES (REPRESENTADO)

 

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. 

14511245, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012582-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012582-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT REQUERIDO: 

VALDIRENE LEITE DA SILVA Apensa-se aos autos nº 

1018258-42.2017.811.0041. 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 08/10/2018, às 12h00 – Sala: 

Conciliação 06, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018737-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILTON PEREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ANTONIO OTAVIO DE ANDRADE (REQUERIDO)

GILBERTO RUFINO (REQUERIDO)

 

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. 

14474869, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012582-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão 

de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011794-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BEHLING (REQUERENTE)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (REQUERIDO)

GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO (REQUERIDO)

JAIR RIBEIRO CALVO (REQUERIDO)

JOAO PAULO CALVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011794-65.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP, FLAVIO BEHLING REQUERIDO: 

JOAO PAULO CALVO, JAIR RIBEIRO CALVO, GILLIAN IRIS DA SILVA 

COSTANZI ARAUJO PRADO, SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO 

Verifica-se que a autora efetuou o devido recolhimento das custas, 

conforme documento de ID 13056247. 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 08/10/2018, às 09h30 – 

Sala: Conciliação 06, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 
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respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018405-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CAROLINE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNEL XAVIER OAB - 085.416.632-72 (REPRESENTANTE)

MARIA JULIA XAVIER OAB - 191.003.372-34 (REPRESENTANTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEI DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

 

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. 

14519085, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002687-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA KAZUE SIOTANE RIBEIRO (AUTOR)

RODRIGO SEBASTIAO DAMASCENO (AUTOR)

VALBER SILVA CARDOSO (AUTOR)

ISMAILI GOMES SANTOS (AUTOR)

CECILIA SHIZUKO MOTOMURA OTSUKA (AUTOR)

ROBSON PEREIRA BATISTA DA SILVA (AUTOR)

GUILHERME BENETTI (AUTOR)

SAVIO FIEL DE MELO (AUTOR)

EMANUEL VINICIUS SILVA CAVALCANTE (AUTOR)

MARIA ELIZANGELA MAGALHAES (AUTOR)

RITA BERNARDA TONINI (AUTOR)

JANDIRA SALETE BENETTI (AUTOR)

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

CAIO ALVES DE FARIA (AUTOR)

ALINE DE ALEKSANDRA PERES (AUTOR)

ADRIANO BENICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON NUNES SOARES OAB - GO36229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E-NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA - ME (RÉU)

SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES (RÉU)

DANIEL BARBOSA SENA (RÉU)

EDILSON CUNHA SENA JUNIOR (RÉU)

LILIANE ALVES SARAIVA (RÉU)

IVO PERON DEBONA (RÉU)

WALTER MARCIO GUIMARAES (RÉU)

VANUZA PEREIRA GUIMARAES (RÉU)

ALTAIR MOREIRA DA SILVA MONTEIRO (RÉU)

 

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. 

14379943, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011715-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473/A-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

14351340, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023179-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE STEFANE DUARTE DE CASTRO SILVA OAB - 131.609.377-80 

(REPRESENTANTE)

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

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: ( ) 1023179-10.2018.8.11.0041 R. F. D. D. C. 

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 11h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 1 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023134-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023134-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/10/2018, às 

12h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018 Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023155-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALFREDO PIMENTA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023155-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ALFREDO PIMENTA SAMPAIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 26/10/2018, às 10h30min, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024213-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DOCK FORTUNATO (AUTOR)

LEDA GRISOLIA RONDON (AUTOR)

EMILIA DE MELLO CURVO (AUTOR)

EVANILDO AUGUSTO NUNES (AUTOR)

ANGELINA GRISOLIA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SILVA COSTA SALCI (RÉU)

LUCIANO SALCI (RÉU)

 

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 dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão 

de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023176-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WOSHINGTON SIQUEIRA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MARCIA CANDIDA VARANDA OAB - MT22733/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023176-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WOSHINGTON SIQUEIRA DE MAGALHAES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 26/10/2018, às 

12h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 
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constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023232-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FABRICIO SEIXAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

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: ( ) 1023232-88.2018.8.11.0041 

WELLINGTON FABRICIO SEIXAS PEREIRA 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 11h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 2 de agosto de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023384-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

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: ( ) 1023384-39.2018.8.11.0041 MARCOS 

VINICIUS FERREIRA DIAS 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 12h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 2 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023405-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CORDOVAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

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: ( ) 1023405-15.2018.8.11.0041 GILBERTO 

CORDOVAL 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 11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 3 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023413-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO LUIZ DA COSTA MOREIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)
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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: ( ) 1023413-89.2018.8.11.0041 ARMANDO 

LUIZ DA COSTA MOREIRA JUNIOR 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 11h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 3 de 

agosto de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031116-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DA COSTA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMORIL RIBEIRO DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

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. 11910738 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009214-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA LEONCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

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), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009681-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA RODRIGUES BARBOSA DE FARIAS RANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes: autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 13894393, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006993-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALETE AZEVEDO MATIAS (AUTOR)

JOSE CARLOS ROSA MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010290-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIGUEIREDO DIAS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013558-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

KATIELLEN DOS SANTOS COUTINHO OAB - 702.999.291-16 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes: autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação ID 13919711, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012522-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA DA SILVA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANA KAREN DA SILVA SEBA OAB - MT0015509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013366-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PERES DE CASTRO (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13918372, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013275-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE FERREIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

13919981, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012138-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILHES DE CAMPOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012691-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUOLO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025531-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT0013783A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS OAB - PR45201 (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007833-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYZE PACHECO SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (RÉU)

ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 

DO SISTEMA PETROBRAS (RÉU)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO (RÉU)

UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006134-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO AMORIM SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

14363292, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008347-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEK DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo autora na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestar sobre o laudo/avaliação ID 14365065, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010187-17.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GREYCE KELLY SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012858-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYVER WABSTER DA SILVA CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010097-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015570-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877892 Nr: 15378-02.2014.811.0041

 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: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14.443

 Nomeio para realização da perícia, independentemente de compromisso, o 

engenheiro civil Palmiro Soares de Lima Filho (CREA 5670-D), com 

endereço à Rua 13 de Junho, 877, Bairro Centro, Cuiabá – MT, CEP 

78.020-000, Tel.: (65) 99982-5642.

A seguir, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. A seguir, 

manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes somente 

depois que o perito juntar sua proposta de honorários. Caso o perito não 

faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos conclusos antes da 

referida intimação. Havendo proposta de honorários, venham-me 

conclusos após o prazo concedido às partes.

A perícia será custeada pela parte ré/reconvinte.

Outrossim, encaminhem-se os autos ao cartório distribuidor para cálculo 

das custas processuais relativas à reconvenção, intimando-se a seguir a 

ré/reconvinte para recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925209 Nr: 46607-77.2014.811.0041

 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: NÁDIA ESTEVES DE CARVALHO

 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: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela autora para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 ( três mil reais), 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 

STJ).Condeno o Réu 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, § 5, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, na hipótese de 

inexistência de pedido de cumprimento de sentença no prazo legal. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118669 Nr: 18181-84.2016.811.0041

 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: ERNANDES PIROVANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Proceda com a juntada da carta de preposição.

Diante do teor da petição de fls. 187 informando que o autor está em 

viagem, consoante comprovantes de fls. 188/190, redesigno a audiência 

para o dia 5 de novembro de 2018, às 14h.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1014072 Nr: 29326-74.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA FREIRES CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITED AIRLINES INC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA CASTRO 

PINTO - OAB:MT/13.961, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT, 

SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, MARCIO SOUTO - OAB:166.068

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, e o faço para CONDENAR a 

reclamada: a) indenizar a reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros legais a incidir da data da citação, a título de danos morais; b) 

restituir a reclamante o valor de R$ 827,72 (oitocentos e vinte e sete reais 

e setenta e dois centavos) referentes aos danos materiais, acrescidos de 

juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação inicial (art. 406 do Código Civil), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do desembolso.CONDENO ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 

85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 941254 Nr: 55314-34.2014.811.0041

 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: ELIAS DE ALMEIDA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 235/285, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873985 Nr: 12620-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA MADALENA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA PEREIRA DE SOUZA, 

TISSALEIA LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118948, 

FERNANDA CAMILA PICOLLI - OAB:OAB/MT 19.716, ICARO GILBRAN 

REVELES DE ANDRADE - OAB:15578, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Marcelo Rosa Pereira 

de Souza, 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.: 1035937 Nr: 39572-32.2015.811.0041

 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: KAHE FRANÇA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HUGO BENA MEDEIROS - 

OAB:18762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Homologo a desistência do depoimento pessoal da parte requerida bem 

como o da testemunha Nilza Aquina de França.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Nos termos do art.6 do CPC, faculto as partes, nas peças de memoriais, a 

alegação de conexão com a ação proposta por Thuane França Leal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833277 Nr: 38730-23.2013.811.0041

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, APARECIDA BERNADETE 

PERES LOPES DE CARVALHO, ANGELINA MARIA VIEIRA, APOLONIO 

GONÇALO DE ARRUDA, BLANDINA LUCAS DO NASCIMENTO, 

FRANCELINO LUCAS EVANGELISTA, OSVALDO ALVES DE JESUS, 

HEBERT DE PAULO VIEIRA, HOLANDA DOMINGAS DA PAIXÃO PRADO, 

CEZARINA MATURINA DA SILVA, DURCILEIDE SANTOS DE JESUS, 

ESPÓLIO DE ESTEVÃO ALVES DOS SANTOS, MIGUEL MARQUES DA 

SILVA, PEDRO ANICETO DE ARRUDA, ROSANA DOMINGAS PRADO, 

EMERSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, VITORINA FRANCISCA DELMINIO, 

SÔNIA GIMENEZ RODRIGUES, OTON LOPES DE CARVALHO, ROMANA 

MARIA DA COSTA, ROBERTINA MARTINS ARAÚJO, ROSELI OLIVEIRA DE 

SOUZA, TEREZA MARIA DA SILVA, TEREZINHA INEZ PEREIRA LIMA, 

SIDNEYSE NUNES BRAGA, CELINA JOACIL DE ARRUDA, EMILIO DA 

CRUZ, IGREJA BATISTA DA CHÁCARA DOS PINHEIROS CASA 

PASTORAL, MIQUÉIAS NUNES DOS SANTOS, Ana Júlia Nunes de Oliveira, 

ISMAEL DIAS DE CARVALHO, MARIA IRACEMA SILVA DE PAULA, 

MARCELO BRANDÃO DO CARMO, LUCIENE DIAS, SUZANIL PINHEIRO DE 

OLIVEIRA, MILTON AUGUSTO BARÃO, IVONICE TEODORO DA SILVA, 

MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO, DEVANIL ROSA DE BRITO, JOAQUIM 

CARVALHO DOS SANTOS NETO, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, 

ESPOLIO DE JOSÉ NUNES NETO, LUCIANO BRAGA NUNES, NEIDE MARIA 

LIMA SILVA, SENHORIA DE SOUZA, ALESSANDRO GALVÃO DAS 

NEVES, ANGELA DE LARA, CARLOS ROBERTO SANTOS LIBERATO, 

DARCY SANTANA FIGUEIREDO, ELENIR BARBOSA DA SILVA VIANA, 

GONÇALINA DE OLIVEIRA E SILVA, GEYSISLLER B. L. DIAS DE 

CARVALHO, HELTON ARLINDO HAMES, IGREJA BATISTA DA CHÁCARA 

DOS PINHEIROS - TEMPLO, IZABEL GONÇALVES DA SILVA, JEFERSON 

ARLINDO HAMES, JOSÉ OSVALDO LOPES COELHO, LOURENÇO PERES 

LOPES, MARIA DO CARMO AMARANTE, NELY MARIA BENEVIDES, 

OSVALDO VIEIRA DE SOUZA, LEONARDO MINORO TOGOE, JOÃO 

HENRIQUE VARGAS, ELDO RIBEIRO DA SILVA, LINIRA ANTÔNIA DIAS 

FERREIRA, MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, ROBERTO JOSÉ DA SILVA, 

ELIZABETH MARQUES DE SALES, CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA, LUIZ 

HENRIQUE DA SILVA, ELEUZA MARIA DA SILVA, VALDETE BATISTA DE 

LARA, MAURICIO TEIXEIRA CAVALCANTE, MARIA SALETE DA SILVA, 

EDYR BENTO SILVA BARROS, REGINA APARECIDA DIAS ROCHA, MARIA 

CONCEIÇÃO DA SILVA, SEZALIO HIDEO TOGOE, JOSE AUGUSTO 

RODRIGUES, FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA, JOSE GONÇALO DA 

SILVA, JOSE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA DA GRAÇA NASCIMENTO DE 

NOVAES, SERGIO AUGUSTO DA SILVA BORGES, ENEDIR DA SILVA 

RIBEIRO, JANE FERNANDES CORREA CLARO, JULIANA DE FATIMA 

SIQUEIRA BARÃO, PEDRO AMARANTE VIANA, SANDRA MARIA 

ANDRADA DA SILVA, SOFIA EUZEBIA CORREA, VADRELINA OLIVEIRA 

DA SILVA, VANDERLEI BORGES DE FREITAS, CATARINA ZUMIRA DA 

SILVA, CRIDIA EREMITA DE CAMARGO, EMILIA FARIAS DE SOUZA, 

ERENICE DA SILVA MONTEIRO, ISAAC RODRIGUES DA SILVA, JANETE 

SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, JOMAR JORGE BERGO, MARCOS 

ROBERTO MONTEIRO, RITA TEIXEIRA CAVALCANTE, VALDOMIRO 

PACHECO PINTO DE CASTRO, VILMA DE SOUZA, BRASILINA LUCAS 
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EVANGELISTA, JUVENTINA CRUZ DA COSTA, LEOCIR DALLA COSTA, 

MARCELA MARIA DE ASSIS SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA NILCE DA CRUZ 

NASCIMENTO, MARINALDO TEIXEIRA CAVALCANTE, PAULO ANTUNES, 

RONEI DA SILVA, URBANO BONIFÁCIO DE MORAES, VITORIA DE ASSIS, 

ANERI PEREIRA COSTA, EMERSON ALVES PEREIRA, IGREJA BATISTA DA 

CHÁCARA DOS PINHEIROS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA, HUMBERTO DE 

SOUZA BRANDÃO, JOÃO EDYS NUNES, MARIA APARECIDA PACZCOSKI, 

OZANA PINTO DE ARRUDA, VERA APARECIDA SOARES, LEVINO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL PINHEIRO DA SILVA, 

ESPÓLIO DE URSULINA PINHEIRO DA SILVA, ANIBAL PINHEIRO DA SILVA, 

APRIGIO PINHEIRO DA SILVA, CIRO PINHEIRO DA SILVA FILHO, PLÁCIDO 

TEODORO DE ASSIS, ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA, SIDERCINO 

PINHEIRO DA SILVA, CANDIDO PINHEIRO DA SILVA, JOAO LEITE 

PINHEIRO, JOAQUIM ALBANODA SILVA, CASSIANO PORFIRIO SAMPAIO, 

EDMUNDO RODRIGUES, ESPOLIO DE RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA, 

ANIBAL PINHEIRO DA SILVA, DELMIRA PEREIRA DA SILVA, LUCINDO 

MAGNO DE CAMPOS, ABDIAS VALERIANO DE OLIVEIRA, FILADELFO 

CORNELIO DA COSTA, MARIA CONCEIÇÃO BOAVENTURA DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE RAIMUNDO, APRIGIO PEDROSO DA SILVA, MARIA JOSÉ 

FERREIRA DO VALE, PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coordenador(a) do Núcleo 

de Práticas Jurídicas do Univag - OAB:, JOAO RAIMUNDO DO 

NASCIMENTO PINHEIRO - OAB:4919/MT

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878854 Nr: 16039-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA, OSENIR 

TEODORO DE CARVALHO, MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:91093/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIA BUMLAI GAHYVA 

NADAF - OAB:10587-MT, VALÉRIA BAGNARTORI DENARDI - 

OAB:201.516-SP

 Nos termos do art. 437 do CPC, intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca da petição de fls. 1335/1344 e documentos de fls. 

1345/1763, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo adotar quaisquer das 

posturas descritas no art. 436 do CPC.

No que tange ao requerimento de fls. 1295/1297, em atenção ao art. 10 do 

CPC, manifeste-se a parte autora, também no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 751411 Nr: 3163-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA 

ALBERTI - OAB:12.262 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará em favor da parte 

executada no total de R$ 2.018,36 ( dois mil e dezoito reais e trinta e seis 

centavos) e o remanescente em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 423558 Nr: 7909-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTICOS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Intime-se o executado para se manifeste acerca da petição de fls. 

229/232 e documentos de fls. 233/237, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1040548 Nr: 41883-93.2015.811.0041

 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: LINDOMAR ALVES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A (INCORPORADO AO GRUPO 

SANTANDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos 

do art.85, §2º, do Código de Processo Civil.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.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 76689 Nr: 7365-34.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ CELULAR LTDA ME, DAVID CELSON 

FERREIRA DE LIMA, DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

697/698 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1241594 Nr: 18590-26.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODIGNOTTE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE TERRESTRE SICALL LTDA ME, 

LUCAS FERNANDES FALCIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MENEZES DA COSTA - 

OAB:232608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 29 de 581



 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1153248 Nr: 33169-13.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO BANCO DO 

BRASIL S/A - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO GOMES DA SILVA SEGUNDO, 

SUZANETTE ANTONIA BOTELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MASSAE NAKAZAWA - 

OAB:59417/PR, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - OAB:16.785/DF, 

PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - OAB:37.007/PR

 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 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 das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917542 Nr: 41774-16.2014.811.0041

 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: ROCHA INDÚSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS 

LTDA-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.Condeno, ainda, 

a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, 

§§ 2º e 6º, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949134 Nr: 59776-34.2014.811.0041

 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: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

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

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

OAB:12573

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

OAB:8.656/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.: 1082549 Nr: 2727-64.2016.811.0041

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 6.090,00 (seis mil e noventa reais), 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1043182 Nr: 43089-45.2015.811.0041

 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: CARMINDO LEOCÁDIO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, CONSIGNUM - PROGRAMA 

DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MARGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA - OAB:15.153, 

KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE B.B. P. ESPÓSITO 

- OAB:, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Ante o exposto:a)JULGO EXTINTO O FEITO em relação à requerida 

CONSIGNUM – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE 

MARGEM – LTDA, no termos do art. 485, IV, do CPC.b)DEFIRO a produção 

da prova documental e pericial;c) Determino a distribuição do ônus da 

prova, conforme alhures mencionado;d)Oportunizo as partes apresentar 

em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de 

fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais;e)Em face da perícia requerida, nomeio para realização da 

perícia, independentemente de compromisso, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça (do 

CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636. Intimem-se as partes para, 

em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, após, intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.f)Ante a distribuição do ônus da prova, as despesas deverão 

ser custeadas pela requerida Banco BGM S/A nos termos do art. 95 do 

CPC;Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023407-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DA SILVA PORTUGAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - 013.265.885-24 

(PROCURADOR)

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT0015757A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023407-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARGARIDA MARIA DA SILVA PORTUGAL PROCURADOR: ELBER 

RIBEIRO COUTINHO DE JESUS RÉU: AGUAS CUIABA S.A Cuida-se de 

Ação Indenizatória com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Margarida Maria da Silva Portugal em face de Águas Cuiabá S/A. Aponta a 

parte reclamante que adquiriu um imóvel localizado no loteamento Parque 

Nova Esperança, em Cuiabá – MT e solicitou o fornecimento de água e luz 

para o mesmo. Contudo, a requerida se negou a realizar o fornecimento, 

pois havia uma ligação irregular e um débito relativo à recuperação de 
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consumo no valor de R$4.018,90 (quatro mil e dezoito reais e noventa 

centavos). Alega a autora que não pode ser responsabilizada pelos 

débitos existentes antes da compra do imóvel e da imissão da posse, 

tendo em vista que são de referentes ao consumo do antigo proprietário. 

Assim, pretende a concessão de liminar a fim de determinar que a 

reclamada promova o fornecimento de agua no imóvel de propriedade da 

autora, seja por meio de transferência de titularidade da unidade 

consumidora ali existente, seja por meio de nova ligação em nome da 

Autora, sem a necessidade de pagamento de débito de terceiro. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, tendo em vista que a autora juntou aos 

autos documentos que comprovam que comprou o imóvel em abril de 2018 

e os débitos existentes são referentes ao período de 2012 a 2015. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que contraprestação 

pela oferta de serviço de água não tem natureza jurídica de obrigação 

propter rem na medida em que não se vincula à titularidade do imóvel. 

Nesse sentido: “O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no 

sentido de que, "o débito tanto de água como de energia elétrica é de 

natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter 

rem" (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe13.4.2010). O perigo 

de dano exsurge da privação de um serviço essencial à parte reclamante. 

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, 

o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, 

determinando que a reclamada PROMOVA o fornecimento de água no 

imóvel indicado na inicial, com a abertura de uma nova matrícula em nome 

da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até ulterior deliberação 

deste Juízo. Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de 

outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras 

hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de água. Para 

o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 

R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 08/10/2018, às 09:30h – Sala: 

Conciliação 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. Ante a urgência que o caso 

requer, sirva-se cópia da presente como mandado, devendo ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 06 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024037-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIRLENE KIMBERLY MOREIRA DE MIRANDA OAB - MT25138/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024037-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Cuida-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais c.c Pedido de Liminar ajuizada 

por JOSÉ DA SILVA, em desfavor de BANCO ITAUCARD. Para tanto, a 

parte reclamante afirma que adquiriu o veículo noticiado na inicial, o qual 

foi financiado pelo banco requerido. Afirma que quitou o contrato de 

financiamento, no entanto, o requerido não efetuou a baixa do gravame, 

apesar de diversas tentativas feitas administrativamente. Em razão dos 

fatos narrados acima, pleiteia antecipação de tutela para determinar a 

baixa do gravame junto ao DETRAN. Com a inicial vieram os documentos. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

frente à presença dos requisitos da medida pretendida. Cotejando a 

situação apresentada na petição inicial vejo a probabilidade do direito em 

favor da parte autora, na medida em que traz aos autos documentos que 

demonstram a quitação do contrato de financiamento (ID n. 14514412), 

logo, não havendo razão para não efetuar a baixa do gravame. O perigo 

de dano é evidente, pois se encontra impossibilitado de realizar qualquer 

comercialização envolvendo o veículo, além de ficar com irregularidades 

junto ao DETRAN. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Diante do exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, 

determinando que o reclamado proceda com a liberação do veículo 

descrito na inicial por meio do SNG (Sistema Nacional de Gravame) 

perante o DETRAN, no prazo de 10 (dez) dias. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

09/10/2018, às 12h, com vistas à conciliação 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 
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afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014995-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NOGUEIRA DE SA (AUTOR)

JOAQUIM ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (RÉU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014995-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAQUIM ALVES DA SILVA, VANIA NOGUEIRA DE SA RÉU: CIC - 

CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME, VALDIR FERREIRA DA MOTTA Cuida-se de 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

ajuizada por JOAQUIM ALVES DA SILVA E VANIA NOGUEIRA DE SÁ, em 

desfavor de VALDIR FERREIRA DE MOTTA, CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS 

CUIABÁ LTDA E GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. Para 

tanto, afirma que em 09/09/2015 firmou contrato de promessa de compra e 

venda de um lote localizado no empreendimento da requerida denominado 

“Ecoville Pantanal – Loteamento Campestre de Pesca e Lazer”, pelo valor 

de R$ 63.692,20 (sessenta e três mil seiscentos e noventa e dois reais e 

vinte centavos). A título de entrada a autora realizou o pagamento da 

quantia de R$ R$3.718,35 (três mil setecentos e dezoito reais e trinta e 

cinco centavos), e pagou ainda oito parcelas no valor de R$340,60 

(trezentos e quarenta reais e sessenta centavos), cada. Contudo, devido 

a dificuldades financeiras pelas quais vem passando, os autores não têm 

mais interesse na compra do imóvel. Ocorre que a requerida se nega a 

restituir os valores pagos, alegando que a autora só faz jus ao 

recebimento de aproximadamente R$2.098,09 (dois mil noventa e oito reais 

e nove centavos). Assim, pretende em sede de tutela de urgência a 

rescisão do contrato e que a parte requerida se abstenha de realizar 

cobranças e inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

em relação ao contrato discutido nos autos. Decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar em parte, apenas no 

que diz respeito abstenção de cobrança e inserir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que traz aos autos documentos 

que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela eventual inscrição negativa no 

nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar transações 

comerciais. Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Já com relação à 

rescisão contratual tenho que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela pleiteada, notadamente porque, no caso dos autos, a 

rescisão é matéria atinente ao mérito, situação que recomenda não 

antecipá-la sem uma situação concreta de risco absolutamente delineada, 

em razão inclusive da trabalhosa reversibilidade. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de 

urgência, para o fim de determinar, até ulterior deliberação, que a 

requerida SE ABSTENHA de realizar cobranças e inserir o nome dos 

autores no que diz respeito ao contrato questionado nos autos, até ulterior 

deliberação deste Juízo. Para o caso de não cumprimento da determinação 

por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 08 de outubro de 2018, 

às 09h – Sala: Conciliação 07, com vistas à conciliação 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). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019920-07.2018.8.11.0041
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AM1 COMUNICACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019920-07.2018.8.11.0041. AUTOR: A L DE 

F CARVALHO - ME RÉU: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Vistos. A. L. 

DE F. CARVALHO – ME (A1 COMUNICAÇÃO), qualificada na inicial, 

ingressou com a presente ação de restituição de bens ou pela 

manutenção de hospedagem em face de também plataforma YOUTUBE – 

Google Brasil Internet Ltda, qualificada, suscitando em síntese que possuía 

material armazenado na referida plataforma, mas que a aludida conta foi 

suspensa não possuindo, assim, acesso ao referido conteúdo. Pretende, 

assim, obter liminar para que o requerido efetue o desbloqueio de todas as 

matérias hospedadas de propriedade do requerente, sob pena de 

pagamento de multa diária. Através de decisão do id. 14399593 

assentou-se a necessidade de emenda à inicial para esclarecer e 

demonstrar a respectiva personalidade jurídica e capacidade processual 

para estar em Juízo, manifestando-se, ainda, acerca de possível 

ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, devendo, ainda, 

apresentar o contrato de hospedagem mantido com a requerida e informar 

qual o nome/endereço do seu canal no YouTube para análise de possível 

desbloqueio. Em petição do id. 14445413 a pessoa jurídica SITE REPORTER 
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MT LTDA, portadora do CNPJ n. 18.804.934/0001-41, outorgante da 

procuração do id. 14397502 - Pág. 3, afirma que não possui o contrato 

impresso do contrato mantido com a requerida, pois a aceitação é 

realizada em ambiente virtual. Outrossim, afirmou o requerente que ao 

tentar acessar o seu canal usando o e-mail: redacao@reportermt.com.br, 

e a respectiva senha o resultado é o acesso à página com os vídeos 

bloqueados e a informação de indisponibilidade dos mesmos, com a 

informação “NÃO FOI POSSÍVEL ACESSAR UM PRODUTO DO GOOGLE.” É 

o necessário relato. Decido. Em primeiro lugar, defiro o pedido de 

substituição do polo ativo da demanda, passando a figurar a pessoa 

jurídica SITE REPORTER MT LTDA, portadora do CNPJ n. 

18.804.934/0001-41, ao que determino que se proceda as alterações 

necessárias no sistema informatizado. Em segundo lugar, é comezinho 

que a adesão a determinada plataforma e/ou serviço na internet é 

realizada através da aceitação de contratos virtuais, em que muitas vezes 

não é possível a impressão do mesmo. Nesse sentido, a documentação 

carreada aos autos indica-nos a existência do canal mencionado, não 

sendo, assim, possível exigir da parte a juntada de documento cuja posse 

esta não possui. Assim sendo, dispenso a apresentação do referido 

documento pela autora. Em terceiro lugar, com a entrada em vigor no Novo 

Código de processo Civil, a tutela almejada pelo autor passou a ser 

regulada pelo art.294 do NCPC, o qual assim estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, o autor almeja a 

tutela de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário 

para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 do NCPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Nota-se que o referido artigo não difere muito do seu 

antecessor, visto que os requisitos para sua concessão continuam sendo 

o fumus boni iuris e o periculum in mora nesse sentido os ensinamentos de 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Rogério Licastro, Leonardo Ferres e Maria 

Lúcia Lins: “Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência 

cautelar e de tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) 

exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum 

in mora. O NCPC avançou positivamente ao abandonar a gradação que o 

CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação 

de tutela, sugerindo-se um “fumus” mais robusto para a concessão dessa 

última.”[1] O pedido formulado pelo autor é sui generis, na medida em que a 

maioria das tutelas de urgência apresentadas ao Poder Judiciário contra 

as plataformas de vídeo da internet tem como intuito o bloqueio de 

determinado conteúdo, impedindo, assim, a sua livre circulação. Na inicial o 

pedido formulado é de desbloqueio do conteúdo existente em plataforma 

de vídeo. Nesse aspecto, não se pode negar que o marco legal da internet 

é regulado pela Lei n. 12.965/14, que estabelece em seu art. 2º que o uso 

da internet no Brasil “...tem como fundamento o respeito à liberdade de 

expressão...”, bem como “os direitos humanos, o desenvolvimento da 

personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais” (inciso II do art. 

2º). Outrossim, estabelece o art. 3º da citada norma que a disciplina do 

uso da internet no Brasil, deve ser realizada com norte nos seguintes 

princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e 

manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - 

proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da 

lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação 

da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas 

técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao 

uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de acordo com 

suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza 

participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos 

na internet, desde que não conflitem com os demais princípios 

estabelecidos nesta Lei. Realizando, ainda, análise do referido marco legal 

é certo que o art. 7º possui a seguinte redação: “Art. 7o O acesso à 

internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são 

assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da 

vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas 

comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - 

inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, 

salvo por ordem judicial; IV - não suspensão da conexão à internet, salvo 

por débito diretamente decorrente de sua utilização; V - manutenção da 

qualidade contratada da conexão à internet; VI - informações claras e 

completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com 

detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos 

registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de 

gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; VII - não 

fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de 

conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante 

consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em 

lei; VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, 

armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que 

somente poderão ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem sua 

coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas 

nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de 

aplicações de internet; IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, 

armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de 

forma destacada das demais cláusulas contratuais; X - exclusão definitiva 

dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de 

internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, 

ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas 

nesta Lei; XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos 

provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; XII - 

acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, 

perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da 

lei; e XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas 

relações de consumo realizadas na internet.” Pois bem, no caso em tela é 

de se consignar que não há notícia de eventual decisão judicial 

determinando a suspensão do canal do autor. Na realidade, pelo 

documento do id. 14023776 - Pág. 4 (e-mail) constata-se que alguns 

vídeos do autor foram removidos em razão de possível violação às 

diretrizes da plataforma. Note-se, entretanto, que não há na comunicação 

da requerida ao autor descrição da diretriz violada. Nesse aspecto, o 

bloqueio do canal do autor sem a exposição dos elementos que 

caracterizaram a violação de eventual diretriz da plataforma afigura-me 

autoritária e arbitrária. Desta forma, nesta fase de cognição sumária 

entendo presente a incidência do fumus boni iuris, na medida em que o 

marco legal da internet (Lei n. 12.965/14) estabelece que o uso da internet 

no Brasil deve ser realizada com “...respeito à liberdade de expressão...” 

(art. 2º), caracterizando-se como verdadeiro “exercício da cidadania em 

meios digitais” (inciso II do art. 2º). Ademais, a norma em questão 

assegura a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 

pensamento, nos termos da Constituição Federal, responsabilizando, por 

óbvio, os agentes que atuarem em desacordo. Note-se, que em razão do 

reconhecimento da essencialidade do acesso à internet, e 

consequentemente às plataformas de serviço acessíveis, estabeleceu-se 

no art. 7º da Lei 12965/14 que o referido acesso é essencial ao exercício 

da cidadania, e ao usuário é assegurado uma série de direitos, dentre os 

quais encontra-se a não suspensão da conexão à internet (inciso IV), 

salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. O bloqueio do 

canal do requerente equipara-se à suspensão de sua conexão à internet, 

pois via de regra a empresa/requerente se conecta com seus 

assinantes/leitores através do referido conteúdo do canal. Desta forma, o 

bloqueio do canal, e consequentemente do conteúdo, sem a explicitação 

das diretrizes violadas impõe o reconhecimento do direito invocado na 

inicial nesta fase de cognição, ou seja, na determinação de desbloqueio. 

Com relação ao periculum in mora, é certo que o autor é pessoa jurídica 

que atua no ramo da comunicação social através das diversas mídias 

existentes, mas principalmente através da internet. Assim sendo, o 

bloqueio do canal e dos vídeos sem qualquer esclarecimento prévio da 

diretriz violada representará e impactará em prejuízos ao autor de grande 

monta, na medida em que os “acessos” serão reduzidos. Outrossim, é 

certo que a interdição (bloqueio) de um site ou canal da internet pode 

estimular especulações. Nesse sentido, diante do princípio da 

proporcionalidade, não verifico, nesta fase de cognição a razoabilidade 

para “interditar”/bloquear o canal em questão, com inúmeras utilidades e 

de acesso um volume expressivo de pessoas. Registre-se, ainda, que 

mesmo que houvesse a violação de eventual diretriz da plataforma pelo 

requerente, é certo que este não poderia ficar manietado de seu material. 

Nesse sentido, compreendo que eventual bloqueio do vídeo ou do canal 

não poderia impossibilitar o proprietário do canal ter acesso ao seu 

material (vídeos e outros conteúdos), até para que pudesse “baixar” 

(realizar download) e utilizar outra plataforma de vídeo se assim o 
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desejasse. Ademais, o marco legal da internet estabelece em seus artigos 

18 e 19 o seguinte: “Art. 18. O provedor de conexão à internet não será 

responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado 

por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de 

expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet 

somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 

conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 

tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 

serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 

apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em 

contrário.” Evidencia-se, portanto, que na hipótese de eventual conteúdo 

ser ofensivo a terceiros, causando-lhe danos o responsável civil pela 

divulgação dos fatos será a requerente, salvo se houver decisão judicial 

para tornar o conteúdo indisponível e a requerida permanecer 

recalcitrante. Diante do exposto, por entender ser possível a revogação 

da tutela e, em virtude da presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO 

a tutela de urgência para que a requerida YOUTUBE – Google Brasil 

Internet Ltda RENOUT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA proceda ao 

DESBLOQUEIO do canal do autor, acessado através do e-mail 

redacao@reportermt.com.br, com a liberação/desbloqueio de todo o 

conteúdo e vídeos bloqueados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

salvo se houver decisão judicial expressa determinando o bloqueio e/ou a 

retirada do conteúdo do site. A manutenção do conteúdo do canal e dos 

vídeos bloqueados, deve ocorrer enquanto perdurar a demanda. Para a 

hipótese de descumprimento dos comandos exarados nesta ocasião, fixo 

multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em atenção ao 

que determina o art.334 e §§ do NCPC designo o dia 09.10.2018, às 12:30 

horas para audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de agosto de 

2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] WAMBIER, Tereza 

Arruda Alvim, CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins, RIBEIRO, Leonardo Ferres da 

Silva, DE MELO, Rogerio Licastro Torres. Primeiros comentários ao novo 

Código de Processo Civil artigo por artigo. Revista dos Tribunais. 2015, 

p.498
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024213-20.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANGELINA GRISOLIA NUNES, DANIELLE DOCK FORTUNATO, LEDA 

GRISOLIA RONDON, EVANILDO AUGUSTO NUNES, EMILIA DE MELLO 

CURVO RÉU: RENATA SILVA COSTA SALCI, LUCIANO SALCI Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por Angelina Grisolina Nunes, Danielle Dock 

Fortunato, Leda Grisolia Rondon, Evanildo Augusto Nunes e Emilia de Mello 

Curvo em desfavor de Renata Silva Costa Salci e Luciano Salci, já 

qualificados nos autos. Os autores relatam que todas as partes 

envolvidas são moradores de uma vila residencial de fato, denominada de 

Vila Grisólia, localizada na Rua Marechal Deodoro, n. 761, em Cuiabá – MT. 

Contam que o residencial é composto por oito casas, sendo que três delas 

pertencem aos requeridos Renata e Luciano. Ocorre que nos últimos 

meses os requerido decidiram desenvolver atividade empresarial em sua 

unidade 01, que fica de frente para a rua de acesso do condômino, e 

pretendem abrir uma porta de acesso de sua unidade diretamente para a 

rua, ou seja, estão abrindo outro portão que garanta acesso direto da rua 

à sua unidade. Alegam os autores que em nenhum momento os requeridos 

solicitaram a autorização dos demais moradores, os quais discordam do 

empreendimento, além do fato de que a obra não possui projeto e 

autorização dos órgãos competentes. Requer, em sede de antecipação de 

tutela, que os requeridos sejam compelidos a suspender a obra, tendo em 

vista que os demais moradores não concordam com a abertura de um 

novo portão. É o Relatório. Decido. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária a existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. No presente caso, a probabilidade do direito resta demonstrada 

pelas imagens de Id. 14537772, contas de energia em nome do condomínio 

(Id. 14537767), comunicado de Id. 14537764 e escritura pública dos 

imóveis. O perigo de dano por sua vez, se mostra na possibilidade de 

construção de uma nova passagem sem autorização dos demais 

moradores do residencial, a qual pode acarretar não só prejuízos 

estéticos ao local, mas também à segurança dos outros residentes. 

Ademais, vale dizer que não há perigo da irreversibilidade dos efeitos da 

concessão da medida antecipatória. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que os 

Requeridos, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), suspendam a 

execução da obra de construção de uma nova via de acesso à 

residência, sob pena de aplicação de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

por descumprimento da ordem judicial. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 08 de outubro de 2018, às 10:00h – Sala: 

Conciliação 07, com vistas à conciliação 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) e também para que regularize sua 

representação no prazo de 15 (quinze) dias. 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, 
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CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024183-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON BARBOSA DE BRITO (REQUERIDO)

VILANIA BARBOSA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita. A inicial 

deve ser emendada, a fim de que os autores apresentem a correta 

qualificação das partes, em especial profissão, CPF e e-mail de todos. 

Além disso, é de responsabilidade dos autores a classificação e 

organização dos documentos de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais, como impõe o art. 33 da Resolução n. 03/2018 do TJMT: Art. 33. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. ... § 3º Na hipótese de 

classificação equivocada dos documentos que possa dificultar o 

julgamento de mérito ou comprometer a célere tramitação, o magistrado 

determinará a emenda da petição, na forma do art. 321, caput do CPC. In 

casu, a petição inicial está no meio dos documentos e não os precede, em 

total falta de ordem. Desse modo, intimem-se os autores para emendar a 

inicial, em 15 (quinze) dias. Em igual prazo, devem informar quanto ao 

interesse na designação de audiência de conciliação. Após, conclusos 

para recebimento da inicial e analise do pedido de tutela de urgência. 

Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013634-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14584980), no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 6 de agosto de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023105-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023105-53.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 6 de agosto de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023363-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA NADIA DIMITRUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER VAHL OAB - MT24473/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO MEYER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MILCE MARIA BOTELHO CALAZANS (CONFINANTES)

NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

BENEDITA RAMOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

JULIANO ALVES SILVA (TESTEMUNHA)

MARCIA MARIA BOTELHO CALAZANS (CONFINANTES)

NEUSA NADIA DIMITRUK (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023363-63.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de Abril de 2018, 

intimem-se os autores para organizar a ordem dos documentos anexo à 

inicial, em 05 (cinco) dias. Cuiabá, 6 de agosto de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022934-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA OAB - SP362242 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022934-96.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte 

exequente para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 6 de agosto de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023915-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA MEDICA DA CIDADE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO PORTELA DE SANTANA OAB - SP236372 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUENIA MARCIA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

BRUNA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023915-28.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora 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 informar quanto ao 

seu interesse na designação de audiência de conciliação, bem como 

comprovar o recolhimento das custas processuais. Cuiabá, 6 de agosto 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023105-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento do despacho de ID 14570985 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento do despacho de ID 14568574 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Igualmente, no 

mesmo prazo, deverá comprovar o pagamentos das custas e taxas 

iniciais. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 7 de 

agosto de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000316-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 7 de 

agosto de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034973-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO AMANCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 7 de 

agosto de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000246-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCISCA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 7 de 

agosto de 2018. AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004520-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SOUZA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BENHUR DE PAULA (RÉU)

SILVIO BENHUR DE PAULA (RÉU)

FABIO DE ALMEIDA LACERDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT0010624A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004520-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratial c/c indenização por danos morais e 

materiais proposta por Iracema Souza da Rosa Fábio de Almeida Lacerda, 

Silvio Bem Hur de Paula e Pioneira Serviços, em que as partes se 

compuseram através da Central de Conciliação e requereram a 

homologação do acordo, conforme ID. 14074690. A autora informou o 

descumprimento do acordo (ID. 14208840). É o relatório. Decido. 

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. 

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada. Intimem-se os réus para que se 

manifestem, em 15 (quinze) dias sobre a informação constante no ID. 

14208840. Após, concluso. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de agosto de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023028-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA ROSA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023028-44.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A ação 

monitória é destinada àquele que pretende exigir direito de devedor capaz, 

sendo que poderá ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem 

eficácia de título executivo. No caso dos autos, para provar a obrigação, a 

autora apresenta conversas de Whatsapp que foram trocadas com Helen 

Antunes, pessoa que não integra o polo passivo. Assim, intime-se a 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar e adequar sua ação, sob pena 

de indeferimento da inicial. Em igual prazo, deve a autora informar o seu 

CPF e o endereço eletrônico de ambas as partes. Defiro à autora os 

benefícios da justiça gratuita. Cuiabá, 07 de agosto de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019102-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CONCEICAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019102-89.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação anulatória de contrato de doação incorporatória c/c indenização 

por danos materiais ajuizada por João Conceição de Morais em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuição de Energia S.A objetivando a 

declaração de nulidade do contrato de doação firmado, sob o argumento 

de que houve vício no consentimento e ausência de informações. Requer 

também a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais e materiais, em razão da incorporação de obra de eletrificação. A 

ré defende que o autor não tem direito ao ressarcimento dos valores 

gastos com a construção da rede elétrica, eis que os procedimentos 

adotados para a incorporação se deram de forma regular. Designada 

audiência de conciliação, as partes não se compuseram. O autor 

impugnou a contestação. Intimados para se manifestarem acerca das 

provas que pretendiam produzir as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado do feito. É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e, inexistindo preliminares a serem analisadas, declaro o 

feito saneado. Embora as partes tenham pugnado pelo julgamento 

antecipado do feito, verifico a necessidade de produção de outras provas. 

O ponto controvertido consiste em saber se houve por parte da ré 

conduta que possa caracterizar a nulidade da doação firmada entre as 

partes. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/09/2018 às 15:30 horas. Determino o comparecimento do autor e do 

representante da ré para que prestem o seu depoimento pessoal (art.385 

CPC/15). Intimem-se as partes para que apresente o rol de testemunha em 

15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do CPC: “Art. 455. 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 18 de julho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797819 Nr: 4201-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA SALEM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMW DO BRASIL LTDA, GALAXIE COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA- CANOPUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CANCILIERI DO 

NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13.363 OAB/MT, MARIO FERNANDO DA 

SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, PAULO CÉZAR DE FIGUEIREDO 

PONCE FILHO - OAB:17.483 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE DE CASSIA ZILIO - OAB:90949, 

FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - OAB:184674

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 258/359, procedo a 

intimação da parte ré: BMW do Brasil para se manifestar acerca da 

proposta de honorários de fl. 375/376, efetuando o depósito do valor dos 

honorários, caso concorde, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935605 Nr: 52371-44.2014.811.0041

 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: BLANDINA ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO TURISMO, TISSALEIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Processo n° 52371-44.2014.811.0041

Código: 935605

Vistos e etc.

Diante da noticia de falecimento da autora (p.113), suspendo a tramitação 

do feito nos termos do art.313, I do CPC.

Intime-se a parte ré para se manifestar sobre o pedido de habilitação dos 

herdeiros de p. 122/130, em 03 (três) dias.

Homologo a desistência da prova oral formulado pela ré (p.115), ficando 

cancelada a audiência designada para o dia 07/08/2018.

Intime-se.

Cuiabá, 06 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.: 729275 Nr: 25266-97.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS, NASLA 

RODRIGUES GONÇALVES DE SABOIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUMBERTO BORGES, MARIANGELA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, DILMA GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892, LISA MARIA 

ALVIM PENA CANAVARROS - OAB:12299-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 Vistos etc...Designo o dia 13/09/2018 às 14:00 horas para a audiência de 

instrução e julgamento.Intimem-se as partes pessoalmente para vir e a 

depor na audiência de instrução, sob pena de confissão.As testemunhas 

deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, §4º, NCPC. E, nos termos do art. 455 do NCPC, “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.”.Intime-se o perito para que compareça à audiência, na 

forma do art. 477, §4º do CPC.Intimem-se os réus para regularizarem a 

sua representação processual, em 15 dias.Cumpra-se com urgência. 

Processo incluso na Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 795946 Nr: 2287-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA KIYOKO SUEZAWA, DIOGO SUEZAWA 

CARVALHO, JESSYE SUEZAWA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMOVEIS LTDA, JOSÉ CARLOS 

MASSANEIRO, ELAINE ROSA MASSANEIRO, JOSÉ CARLOS 

MASSANEIRO, SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II 

SPE LTDA, RODOBENS CONSÓRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, ALVARO FERREIRA NETO. - OAB:8.153, JOSÉ WALTER 

FERREIRA JÚNIOR - OAB:152.165/SP, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:, 

RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar 

as contestações juntadas às fls. 257/277 e 300/317, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 785468 Nr: 39318-64.2012.811.0041

 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: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

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

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 DESPACHO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral e decidiu 

pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre questões acerca da 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, bem como sobre a possibilidade ou não de inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente, nos casos de inadimplemento da vendedora em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do REsp 

n. 1635428/SC e n. 1498484/DF (Tema 970) e/ou REsp n. 1614721/DF e n. 

1631485/DF (Tema 971).

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 790643 Nr: 44695-16.2012.811.0041

 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: MAURÍCIO BARBOSA DE FREITAS, ELIZIANE REGINA DE 

FREITAS

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

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. João Carlos de Lima 

Junior - OAB/SP 142.452 - OAB:, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 DESPACHO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral e decidiu 

pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre questões acerca da 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, bem como sobre a possibilidade ou não de inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente, nos casos de inadimplemento da vendedora em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do REsp 

n. 1635428/SC e n. 1498484/DF (Tema 970) e/ou REsp n. 1614721/DF e n. 

1631485/DF (Tema 971).

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 795349 Nr: 1680-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS LUCIEN ROSA E SILVA

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

IMOBILIÁRIOS SPE, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAIA SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20.237/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:12.909, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE 

MIRANDA - OAB:15.012-A/MT

 DESPACHO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral e decidiu 

pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre questões acerca da 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, bem como sobre a possibilidade ou não de inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente, nos casos de inadimplemento da vendedora em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do REsp 

n. 1635428/SC e n. 1498484/DF (Tema 970) e/ou REsp n. 1614721/DF e n. 

1631485/DF (Tema 971).

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 838166 Nr: 42882-17.2013.811.0041

 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: EDUARDO BORGES ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

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

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A

 DESPACHO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral e decidiu 

pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre questões acerca da 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, bem como sobre a possibilidade ou não de inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente, nos casos de inadimplemento da vendedora em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do REsp 

n. 1635428/SC e n. 1498484/DF (Tema 970) e/ou REsp n. 1614721/DF e n. 

1631485/DF (Tema 971).

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 894647 Nr: 26277-59.2014.811.0041

 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: MONICA CRISTINA DOS ANJOS ACENDINO

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

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEDALI GUIMARÃES FROSSARD 

- OAB:18.633/O

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

OAB/MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 DESPACHO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral e decidiu 

pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre questões acerca da 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, bem como sobre a possibilidade ou não de inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente, nos casos de inadimplemento da vendedora em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do REsp 

n. 1635428/SC e n. 1498484/DF (Tema 970) e/ou REsp n. 1614721/DF e n. 

1631485/DF (Tema 971).

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 896177 Nr: 27127-16.2014.811.0041

 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: ALEXANDRE ROBERTO GAHYVA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 DESPACHO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral e decidiu 

pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre questões acerca da 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, bem como sobre a possibilidade ou não de inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente, nos casos de inadimplemento da vendedora em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do REsp 

n. 1635428/SC e n. 1498484/DF (Tema 970) e/ou REsp n. 1614721/DF e n. 

1631485/DF (Tema 971).

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 844678 Nr: 48481-34.2013.811.0041

 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: EDER DE MORAES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERILDO MOTTA RAMOS, ELVIS ANTONIO 

KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 

art. 330, IV e 290 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Legal.Custas pelo autor. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009967 Nr: 27579-89.2015.811.0041

 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: ELIZENE ROSA LADISLAU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de 274,12. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré 
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ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais 

pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861083 Nr: 2575-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA, 

CARVALHO COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO OLIVEIRA MARTINS 

- OAB:MT/19.191, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação apresentada às fl. 89/101, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 834927 Nr: 40198-22.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DE MORAES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERILDO MOTTA RAMOS, ELVIS ANTONIO 

KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do artigo 495, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, reconheço a inexistência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.Custas pelo autor. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 933123 Nr: 50988-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA E HOSSODA LTDA, VERA LÚCIA UEMURA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE FERREIRA DEA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 Numeração Única 50988-31.2014.811.0041 - Código 933123

DESPACHO

 Defiro o pedido de desentranhamento formulado à p. 53.

Os títulos deverão ser substituídos por fotocópia.

Após, arquive-se.

Cuiabá, 06 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.: 875653 Nr: 13867-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA VIOLATO FERRI, ANDRE LEANDRO FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 DESPACHO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral e decidiu 

pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre questões acerca da 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, bem como sobre a possibilidade ou não de inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente, nos casos de inadimplemento da vendedora em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do REsp 

n. 1635428/SC e n. 1498484/DF (Tema 970) e/ou REsp n. 1614721/DF e n. 

1631485/DF (Tema 971).

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 1080686 Nr: 1878-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ROSE OLIVEIRA - 

OAB:120069

 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.: 906839 Nr: 34772-92.2014.811.0041

 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: NERI CORREA LEITE

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO LUIZ DA ROCHA - 

OAB:20119/PR

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Intime-se a ré para se manifestar sobre os documentos juntados à p. 

199/201, em três dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 724267 Nr: 19914-61.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERV. DA UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780

 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.: 875577 Nr: 13816-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH BAROZZI

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

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, URBANA 

OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA, AVANCE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Barozzi Brisard Gomes 

- OAB:13.794/MT

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

OAB/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, MARIA ESTTELA 

SILVA GUIMARÃES - OAB:139.141/RJ, RICARDO GOMES DE ALMEIDA 

- OAB:5.985/MT

 DESPACHO

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral e decidiu 

pela suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre questões acerca da 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, bem como sobre a possibilidade ou não de inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente, nos casos de inadimplemento da vendedora em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção, objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda.

Posto isto, SUSPENDO a tramitação desta ação até o julgamento do REsp 

n. 1635428/SC e n. 1498484/DF (Tema 970) e/ou REsp n. 1614721/DF e n. 

1631485/DF (Tema 971).

Registro que a suspensão tem por finalidade evitar prejuízo às partes e ao 

judiciário brasileiro, notadamente com a realização de atos processuais 

que, ao final, possam se revelar inúteis. Com a medida, previne-se, ainda, 

a prolação de decisões conflitantes com orientação a ser dada, o que 

enseja a interposição de recursos desnecessários e o levantamento de 

valores em execuções provisórias.

Após o julgamento, juntem-se aos autos os documentos porventura 

existentes, fazendo-os conclusos em seguida.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 741216 Nr: 38000-80.2011.811.0041

 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: CONCEIÇAO PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1265140 Nr: 26084-39.2017.811.0041

 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: AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AKURI, BANCO SANTANDER S/A 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 

6.660, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 Vistos etc.

O réu Eduardo Akuri comparece espontaneamente nos autos e requer a 

designação de audiência de conciliação (p. 134).

Designo o dia 29/10/2018 às 11:00 horas para a audiência de conciliação, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo.

 Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC.

 Intime-se a parte ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos 

do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora.

 Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

Defiro a juntada da petição e documentos de p. 136/165, sobre os quais 

os réus deverão ser manifestar no prazo da defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1233424 Nr: 16039-73.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELE CÂNDIDA MASSAGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BALBINO VILELA JUNIOR, TEREZA DE 

ANICÉZIO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUENESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10.286//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806464 Nr: 12943-89.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFFEE MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1272964 Nr: 28624-60.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, GIOVANA 

FONSECA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAP DISTRIBUIDORA SUL 

MATOGROSSENSE DE PUBLICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257

 Nos termos §4º do artigo 455 do CPC, defiro o pedido da parte autora e 

redesigno o dia 17 de setembro de 2018, às 14:00 horas para a audiência, 

devendo a testemunha ser intimada por oficial de justiça. Concedo à parte 

autora o prazo de 03 (três) dias para comprovar o recolhimento da 

diligencia para intimação da testemunha. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 356969 Nr: 27312-64.2008.811.0041

 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: MTM CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDIR JORGE, EDNA CHAVES JORGE, 

CRISTÓVÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7.162/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça juntado às fl.136, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 731491 Nr: 27622-65.2011.811.0041

 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: RODRIGO PASTOR FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, DANIELLE REGINA PEREIRA LIMA - 

OAB:16.398/MT, EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - OAB:17855, GLAZIANE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o teor da certidão do Senhor Oficial de justiça juntado à fl.160, 

informando que o médico perito designou perícia para o dia 18/10/2018 as 

09:00 horas, a ser realizado no Hospital Sotrauma na Av: Dom Aquino, nº 

355, centro, Cuiabá- MT. Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, 

VI da CNGC, impulsiono este feito com a finalidade de intimar às partes 

para comparecem na perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892929 Nr: 25171-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA, 

CARVALHO COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO OLIVEIRA MARTINS 

- OAB:MT/19.191, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação apresentada às fls. 113/128, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935635 Nr: 52395-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER, RUTH MADALENA 

SCHERER WEISSHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:OAB/MT 

6.199, DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Numeração Única 52395-72.2014.811.0041 - 935635

SENTENÇA

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais por vício 

redibitório em construção civil proposta por Geraldo Roberto Weissheimer 

e Ruth Scherer Weissheimer em desfavor de Plaenge Empreendimentos 

Ltda., todos qualificados.

Citada, a ré ofertou contestação às p. 55/63, que foi impugnada.

A tentativa de conciliação restou infrutífera e o pedido de produção de 

prova pericial deferido (p. 126 e 132).

Intimados para apresentarem quesitos, as partes informaram a desistência 

da ação, requerendo sua extinção sem resolução de mérito (p. 140/141).

Nota-se que a petição que informou a desistência está assinada pelos 

advogados de ambas as partes, os quais possuem poderes específicos 

para tanto (23/24, 123 e 64).

Posto isto, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito.

 Custas pelos autores. Honorários advocatícios na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 930684 Nr: 49660-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELY CRISTINA DE FREITAS

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

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, Dr.ª Gaia de Souza Araújo Menezes - 

OAB/MT 20.237 - OAB:, Dr.ª Grace Karen Decker - OAB/MT 7.007 - 

OAB:, GISLAINE DE MORAES CORREIA - OAB:, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, João Carlos de Lima Junior - OAB:142.452

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação proposta por KELY 

CRISTINA DE FREITAS, a fim de CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés 

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., GOLDFARB 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A e GINCO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. ao pagamento de DANOS MATERIAIS 

consistentes no ressarcimento das taxas pagas à título de “juros de obra” 

e aluguéis, no período compreendido entre 01/07/2012 a 11/06/2013. Os 

valores apurados deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de vencimento de 

cada prestação.Diante do atraso injustificado, CONDENO 

SOLIDARIAMENTE as rés ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês correção monetária pelo índice INPC a 
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partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Considerando que a 

autora decaiu de parte do pedido, deverá arcar com o equivalente a 30% 

(trinta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto a ré 

arcará com o equivalente a 70% (setenta por cento). Arbitro os honorários 

advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, 

que poderão ser devidamente compensados (Súmula 306-STJ).Como a 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do 

crédito pelo prazo de cinco anos. Após o trânsito em julgado, e decorrido 

o prazo de 30 dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 729334 Nr: 25332-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 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 Certidão do Oficial de fl. 83, no prazo de 15 (quinze) 

dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 137625 Nr: 21845-80.2003.811.0041

 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: COSME LUIZ DE BARROS, JACY PAZ DE SOUZA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA 

S.A, JOSÉ NUNES DE TAL, FERNANDO DE TAL, MARCELO DE TAL, VITAL 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A MT

 Vistos.

Esta ação de usucapião foi extinta em 2014 em razão do autor não ter 

indicado o nome e endereço dos confinantes (p. 101), decisão esta 

reformada pelo TJMT (p. 138/140).

Com o retorno dos autos, nenhum impulso foi promovido pelos autores, 

mesmo após terem sido intimados para constituir novo patrono e, mais uma 

vez intimados para dar andamento ao feito sob pena de desistência.

A petição de p. 170 informa que os autores constituíram novo patrono, no 

entanto, não veio acompanhada de procuração.

Assim, defiro parcialmente o pedido de p. 170 e concedo o prazo de cinco 

dias para que os autores promovam o regular andamento ao feito, 

juntando procuração e requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1147330 Nr: 30556-20.2016.811.0041

 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: GISLAINE ANDRADE DOS SANTOS

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que o perito designou perícia para o dia 17/09/2018, 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 do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para 

comparecerem na perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1169215 Nr: 39794-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que o perito designou perícia para o dia 17/09/2018, 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)2127-8022/99631-9747. Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para comparecerem 

na perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820620 Nr: 26852-04.2013.811.0041

 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: AYRON MOTA OLIVEIRA, CARLA ANDREA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOVEGILDA DE SOUZA MORAES, ESPÓLIO 

DE JOSÉ BENEDITO DE SOUZA, SEBASTIÃO JORGE SEVERO MENDES, 

CLÊNIO DE SOUZA CASARIM, TERCEIROS INTERESSADOS, JERIEL 

TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BORGES FREITAS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar sobre o teor da 

certidão do oficial de justiça de fl. 153.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075947 Nr: 57934-82.2015.811.0041

 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: ELEXSANDRO CLAUDIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MARIA MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA - 

OAB:22924/O, MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA - OAB:23105/O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e pedido liminar inaudita altera parte movida por 

Elexsandro Claudio da Silva em desfavor de OI S.A.

Este feito tramitou regularmente, estando aguardando realização de 

audiência de instrução e julgamento.

 À p.91 o autor requereu a desistência do feito.

 Intimada, a ré concordou com o pedido de desistência (p.95).

 É o relatório. Decido.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e pedido liminar inaudita altera parte em que o autor 

requereu a desistência do feito e sua extinção sem resolução de mérito.

 A ré concordou com o pedido de desistência.

 Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 
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resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma legal.

Em consequência, cancelo a audiência designada para o dia 07 de agosto 

de 2018, às 14:00 horas.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. No entanto, sendo este 

beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 891822 Nr: 24439-81.2014.811.0041

 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: ADAIR RIBEIRO DA CUNHA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação ordinária de cobrança da diferença do 

seguro obrigatório - DPVAT proposta por Adair Ribeiro da Cunha em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.Quanto aos 

honorários periciais, vislumbro ser devida a restituição integral do valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais) à ré a título de honorários periciais. Afinal, a perícia 

deixou de acontecer por culpa exclusiva do autor que não compareceu ao 

reagendamento, não podendo a seguradora ser prejudicada por tal fato. 

Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus 

trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o caso e dispôs de um 

horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser remunerado, de modo 

que entendo devida a permanência do percentual de 30% (trinta por 

centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é beneficiário da 

justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado pelo Estado, 

conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, expeça-se 

certidão de crédito em favor do perito correspondente a 30% dos 

honorários periciais arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré referente 

aos honorários periciais depositados. Custas e despesas processuais 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º 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.: 1054255 Nr: 48465-12.2015.811.0041

 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: DENIZIA MARIA JOSE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHA 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de 67,88. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré 

ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais 

pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos 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.: 852403 Nr: 55212-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAM CONTABILIDADE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT, RUBIA APARECIDA 

FRANTZ - OAB:7.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY LAYANA 

GONÇALVES DE ALMEIDA - OAB:16279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Processo n° 55212-46.2013.811.0041

Código: 852403

 Vistos e etc.

O pedido de p. 403 foi atendido através da certidão de p. 404.

Havendo discordância entra as partes quanto ao real valor devido, 

determino a remessa dos autos ao contador judicial, conforme requerido 

pelo executado Walber a p. 405/406.

 Quanto aos demais pedidos da petição de p. 405/408 INDEFIRO-OS, eis 

que não se sabe o real valor devido, não sendo possível saber se houve 

ou não excesso na penhora realizada. Já quanto a alegação de 

impossibilidade de penhora, esta deve ser arguida pelos proprietários dos 

respectivos veículos, já que o executado Walber alega não ser dele.

O pedido de destituição do fiel depositário Sr.Mario Nelson não merece 

provimento, pois não há nos autos prova de qualquer ato praticado por ele 

que possa ser classificado como atitude lesiva ao bem. Advirto ao fiel 

depositário Sr.Mario Nelson que, caso este pratique qualquer ato que 

cause dano ao bem ou as partes, este poderá incorrer no que preconiza o 

art. 161 do CPC/15 (Art. 161. O depositário ou o administrador responde 

pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, (...))

Desentranhem-se os embargos de terceiros encartados a p.409/418, 

promovendo a sua distribuição.

Indefiro o desentranhamento do cheque de p. 422/423, eis que o 

peticionante não apresentou elementos que justifiquem o seu pedido.

Saliento ao executado Walber que, em que pese o seu temor de venda 

dos automóveis penhorados, qualquer ato expropriatório só será realizado 

após o devido processo legal e atendido o contraditório e ampla defesa, 

conforme previsto em Lei.

Cumpram-se as determinações acima, com a remessa dos autos ao 

contador judicial e desentranhamento e distribuição dos embargos de 

terceiro de p. 409/418.

Com a apresentação dos cálculos, intimem-se as partes para se 

manifestarem.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879348 Nr: 16394-88.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM CONTABILIDADE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY LAYANA GONÇALVES 

DE ALMEIDA - OAB:16279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16013/MT

 Processo n° 16394-88.2014.811.0041

Código: 879348

 Vistos e etc.

A sentença proferida a p.149/151 foi anulada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça (p.241/245).

A embargada apresentou diversos documentos à p 344/514.

Assim, em atendimento ao principio do contraditório e ampla defesa, 

intime-se e o embargante para que no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto aos documentos apresentados.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 44 de 581



Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 76439 Nr: 1354-14.1987.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.J. Consultores Associados Ltda, OTÁVIO PINHEIRO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSILOS ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Castilho Munhos 

Vivan - OAB:OAB/MT 5.956

 Processo nº. 1354-14.1987.811.0041 Código 76439

Vistos e etc.

Certifique se o executado se manifestou nos autos.

Após, remeta-se os autos a contadoria do juízo para que esta se 

manifeste sobre a impugnação apresentado pelo exequente à p. 

1075/1090.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 07 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.: 286993 Nr: 8569-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE ARAÚJO SIRUGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LISIANE VALÉRIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9358/MT

 Processo nº. 8569-40.2007.811.0041 Código 286993

Vistos e etc.

Processo suspenso por força da decisão proferida nos autos em apenso 

(Código 1216666).

Aguarde-se como determinado.

Cuiabá, 07 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.: 915161 Nr: 40293-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME RODRIGUES COSTA, SILEMAR FATIMA COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Processo n° 40293-18.2014.811.0041

Código: 915161

Vistos e etc.

Em atendimento ao principio do contraditório e ampla defesa, intime-se o 

exequente para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o pedido de 

p. 227/233 e depósito realizado a p. 221/223.

Abra-se novo volume.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 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.: 960091 Nr: 4845-47.2015.811.0041

 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: ESPOLIO DE CRISTIANO PINTO DE MERCEDES, PEDRO 

PINTO DE MERCEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ E MERCEDES LTDA ME, JOSE FERMINO 

MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo n° 4845-47.2015.811.0041

Código: 960091

Vistos e etc.

Cumpra-se a determinação proferida nos autos em apenso (código 

993148).

 Cuiabá, 07 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.: 942011 Nr: 55753-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CRISTIANO PINTO DE MERCEDES, PEDRO 

PINTO DE MERCEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERMINO MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo n° 55753-2014.811.0041

Código: 942011

Vistos e etc.

Cumpra-se a determinação proferida nos autos em apenso (código 

993148).

 Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 993148 Nr: 19951-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CRISTIANO PINTO DE MERCEDES, PEDRO 

PINTO DE MERCEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERMINO MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo n° 19951-49.2015.811.0041

Código: 993148

Vistos e etc.

Intime-se a empresa de pericias nomeada para que se manifeste sobre a 

impugnação apresentada pelas partes.

Para analise do pedido de concessão de justiça gratuita, intime-se o réu 

Jose Firmino para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione aos autos 

cópia de suas 03 ultimas declarações de imposto de renda. Caso não 

declare renda deverá o réu apresentar extrato dos últimos 03 meses de 

suas contas bancárias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita.

Decorrido prazo, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 928496 Nr: 48485-37.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO, MARIA DO 

CARMO SOUZA QUEIROZ

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

OAB:4960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 48485-37.2014.811.0041

Código: 928496

Vistos e etc.

Façam as devidas alterações no sistema Apolo e capa dos autos para 

constar como Réu o Espolio de Sebastião Queiroz Filho, representado pela 

inventariante Sra. Gisele Queiroz, e Maria do Carmo Souza Queiroz 

representada por sua curadora Sra. Gisele Queiroz.

Em seguida, CITE-SE o espólio réu, através de sua inventariante no 

endereço informado a 161, para que conteste a presente ação no prazo 

legal.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 891398 Nr: 24138-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO QUEIROZ FILHO, MARIA DO 

CARMO SOUZA QUEIROZ

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

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 24138-37.2014.811.0041

Código: 891398

Vistos e etc.

Façam as devidas alterações no sistema Apolo e capa dos autos para 

constar como Executados o Espolio de Sebastião Queiroz Filho, 

representado pela inventariante Sra. Gisele Queiroz, e Maria do Carmo 

Souza Queiroz representada por sua curadora Sra. Gisele Queiroz.

Em seguida, CITE-SE o espólio, através de sua inventariante no endereço 

informado a 72/73, para que se manifeste nos autos nos termos da 

decisão de p.25/26.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 07 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.: 9760 Nr: 3598-56.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIDALVA REIS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:OBA/MT 13.945, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - OAB:14359, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721

 Processo nº. 1158/2008- Código 9760

Vistos e etc.

Com o retorno dos autos do contador judicial, as partes foram intimadas, 

tendo o executado concordado com os valores apresentados.

Já a parte exequente discordou totalmente dos cálculos apresentados, 

requerendo o desarquivamento da ação de busca e apreensão para 

verificação da data e valor que o veiculo objeto da presente ação foi 

devolvido e vendido pelo executado.

Diante os argumentos levantados pela exequente, DETERMINO que ela, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cópia dos documentos que 

julga ser necessário para apuração do valor devido, em especial o auto de 

busca e apreensão do veiculo objeto do contrato.

No mesmo prazo, DETERMINO que o executado Itaú, preste contas quanto 

a venda do veiculo, conforme requerido 544/551.

Decorrido o prazo, intime-se as partes para que, em 05 (cinco) dias, se 

manifestem sobre os documentos apresentados pela parte adversa.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1250360 Nr: 21240-46.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, LEDA 

ANTUNES GONÇALVES, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21.310/MT, RENATO FURTUNATO JACOBS - OAB:22021/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 21240-46.2017.811.0041

Código: 1250360

Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 1228, §4° da CNGC-TJMT:

§ 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Assim, deverá o exequente no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o 

recolhimento das custas judiciais.

Após o cumprimento da determinação acima, cite-se os executados no 

endereço informado à p. 9.

Deixo de apreciar o pedido de penhora online para depois da formação do 

contraditório.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 6 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 265608 Nr: 23356-11.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I F SERVICE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCÁRIO OURO BRANCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT, RICARDO OLIVEIRA LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 23356-11.2006.811.0041

Código: 265608

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 99.

Expeça-se novo mandado de citação para o endereço informado à p. 99.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 390176 Nr: 25870-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 46 de 581



TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

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

CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT

 Processo n° 25870-29.2009.811.0041

Código: 390176

DESPACHO

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença de p. 152/227.

Após, concluso para deliberação.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1284935 Nr: 3246-68.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ADUBOS - CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA, JOSÉ ALVIR GROBE, 

EDIONETE GROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3246-68.2018.811.0041

Código 1015743

DESPACHO

Para análise do pedido retro, INTIME-SE o exequente para que, em 15 

(quinze) dias, informe a este Juízo o correto CPF da executada Edionete 

Grobe.

Com a juntada, concluso para apreciação do pedido de busca de 

endereço.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947231 Nr: 58723-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDSDV, VIVIANE LIMA DE SOUZA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte requerida para apresentar 

manifestação sobre o laudo pericial juntado às fls.58/61, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 899699 Nr: 29595-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIELLE DOS REIS SANT'ANA, RODRIGO LEITE 

DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DE AMORIM NUNES, MARCIELLE 

MARTHA DOS REIS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808745 Nr: 15223-33.2013.811.0041

 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: CESAR AGRIPINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA., ARIEL 

AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO SOUZA - 

OAB:12.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, ANA CAROLINA REMÍGIO DE OLIVEIRA - 

OAB:86.844/OAB-MG

 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 juntados às fls.244/278, nos prazo de 15(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019102-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CONCEICAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019102-89.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação anulatória de contrato de doação incorporatória c/c indenização 

por danos materiais ajuizada por João Conceição de Morais em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuição de Energia S.A objetivando a 

declaração de nulidade do contrato de doação firmado, sob o argumento 

de que houve vício no consentimento e ausência de informações. Requer 

também a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais e materiais, em razão da incorporação de obra de eletrificação. A 

ré defende que o autor não tem direito ao ressarcimento dos valores 

gastos com a construção da rede elétrica, eis que os procedimentos 

adotados para a incorporação se deram de forma regular. Designada 

audiência de conciliação, as partes não se compuseram. O autor 

impugnou a contestação. Intimados para se manifestarem acerca das 

provas que pretendiam produzir as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado do feito. É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e, inexistindo preliminares a serem analisadas, declaro o 

feito saneado. Embora as partes tenham pugnado pelo julgamento 

antecipado do feito, verifico a necessidade de produção de outras provas. 

O ponto controvertido consiste em saber se houve por parte da ré 

conduta que possa caracterizar a nulidade da doação firmada entre as 

partes. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/09/2018 às 15:30 horas. Determino o comparecimento do autor e do 

representante da ré para que prestem o seu depoimento pessoal (art.385 

CPC/15). Intimem-se as partes para que apresente o rol de testemunha em 

15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do CPC: “Art. 455. 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 18 de julho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015881-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - SP138065 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015881-64.2018.8.11.0041. Bruno Santos 

de Souza ajuizou ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias 

pagas com pedido de tutela de urgência contra MRV Prime Projeto MT – 

Incorporações SPE Ltda., ambos qualificados. O autor relata ter firmado 

contrato de promessa de compra e venda de uma unidade residencial no 

Condomínio Chapada da Serra, no Bairro Santa Cruz II, em Cuiabá – MT. 

Após ter efetuado o pagamento de parcelas que totalizam a quantia de R$ 

6.531,63, foi demitido de seu emprego e, diante das dificuldades 

financeiras, não pôde mais manter o contrato. Ao requerer a rescisão do 

contrato, a ré informou que não devolveria qualquer valor. Requer a 

concessão de tutela provisória de urgência para declarar a rescisão 

contratual, a fim de que a ré se abstenha de efetuar cobranças, inclusive 

de taxas condominiais. Também requer a exclusão de seu nome do banco 

de dados do Serasa. 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. Os documentos que instruem a inicial demonstram a 

probabilidade do direito do autor, que firmou contrato com a ré e não pôde 

adimpli-lo totalmente em razão de seu desemprego. O perigo da demora ou 

risco ao resultado útil do processo também é evidente, pois o nome do 

autor não pode permanecer incluso no rol de maus pagadores se o mesmo 

pretende a rescisão da avença. Desta feita, em análise sumária 

verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, 

uma vez que o autor não pode ser compelido a continuar efetuando o 

pagamento de um contrato que pretende rescindir. Ademais, a 

negativação do nome das pessoas geram abalo financeiro, prejudicando 

as relações comerciais e imagem, fazendo necessária a concessão de 

liminar para que a parte ré se exclua o nome do autor no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. Registra-se que a medida é reversível 

a qualquer tempo. Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

requerida e SUSPENDO a cobrança de débitos decorrente do contrato em 

questão até o deslinde da causa, bem como determino que a parte ré 

exclua o nome do autor do banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da 

ordem judicial, arbitro multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

limitados a 10 (dez) dias. Deixo de determinar o aditamento da petição 

inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial 

está com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos 

termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 11/09/2018 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se. 

Cuiabá, 12 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015910-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1015910-17.2018.8.11.0041. DECISÃO Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito com indenização por dano 

moral com pedido liminar proposta por Odirley Nobre de Almeida em 

desfavor de Telefônica Brasil, ambos qualificados. De acordo com o 

narrado na inicial, o autor contratou da ré um plano de internet 3G e linha 

móvel pós-pago, denominado Vivo Família Completa. Na oportunidade, 

ficou combinado que a ré lhe enviaria um “chip” cadastrado no plano 

aderido. Afirma nunca ter recebido o “chip” e, mesmo assim, estar sendo 

cobrado quanto ao pagamento de uma fatura no valor de R$ 257,57, 

vencida em 26/03/2018, vinculado aos números de telefone 65 

-99675-8188 e 65 99682-6337. O referido débito está causando restrição 

interna junto à ré, sendo que nunca foi comunicada quanto à inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que a restrição lhe 

impede de contratar serviços de telefonia com a ré, serviço este 

considerado essencial. Postula a concessão liminar de tutela provisória de 

urgência para determinar que a ré suspenda a cobrança da dívida em 

questão e se abstenha de incluir seu nome nos serviços de proteção ao 

crédito. É o relatório. Decido. De acordo com a sistemática processual, a 

concessão liminar da tutela provisória de urgência depende do 

preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 313.) In casu, o autor afirma ter contratado plano para telefone móvel 

pós-pago incluindo pacote de internet 3G com ré, ou seja, embora o autor 

sustente que não ter recebido o chip cadastrado no plano contratado, é 

certo que entre partes há relação jurídica. Quanto à alegada restrição 

interna e restrição de nome, inexiste nos autos documento que demonstre 

a inclusão ou ameaça de inclusão do nome do autor no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, de forma que somente a apresentação 

da fatura constante do ID 13567955 é frágil para fundamentar o pedido 

liminar formulado. Portanto, nesta análise de cognição sumária, verifica-se 

não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, haja vista que 

inexiste nos autos elementos que demonstrem a probabilidade do alegado 

direito, tampouco risco de dano ou ao resultado útil do processo. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de determinar o aditamento da petição 

inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial 

está com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos 

termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 11/09/2018 às 09:00 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. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015385-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO RODRIGUES ADVOCACIA ESTRATEGICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

MOVEIS CARRARO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015385-35.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e 

morais com pedido liminar proposta por Cardoso Rodrigues Advocacia 

Estratégica contra Criare Indústria de Móveis Planejados Carraro LTDA e 

Viza Comercio de Móveis Planejados, todos devidamente qualificados nos 

autos. Relata o autor que investe no ramo imobiliário e que, em razão 

disso, adquiriu das rés uma carta de crédito, que já foi devidamente 

quitada, e utilizada para entabular o contrato de Compra e Venda Futura 

de móveis Planejados, que tem como objeto a instalação de móveis 

planejados em sua sede. Aduz que a contratação foi realizada quando a 

ré Viza utilizava a bandeira dos móveis Italínea, contudo, no decorrer do 

contrato a mesma adotou a bandeira de móveis Criare. Sustenta que o 

realizou toda a reforma necessária para receber os móveis planejados 

conforme contratado, tendo as ré Viza, em 12/07/201,7 emitido a nota 

fiscal solicitando o material para a confecção dos móveis, contudo, até o 

presente momento os mesmos não foram entregues, tampouco montados 

na sede da empresa autora. Informa que tentou solucionar o imbróglio de 

forma administrativa, notificando extrajudicialmente as rés, contudo, estas 

permanecem inertes. Diante disso, postula a concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, para determinar que as rés cumpram o contratado, 

montando os móveis adquiridos, sob pena de aplicação de multa diária. A 

inicial foi instruída com diversos documentos, sendo determinada a sua 

emenda (ID 13559462) a qual foi devidamente cumprida (ID. 13895414). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial 

requerida sob o ID 13895414. A tutela almejada pelo autor passou a ser 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor comprova 

que já adimpliu com o contrato, bem como que notificou as rés para o 

cumprimento , demonstrando assim a fumus boni iuris. O periculum in mora 

se materializa na injustificada atitude das rés em não cumprir o pactuado. 

Dessa forma, presente os requisitos autorizadores o deferimento da 

liminar é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – Atraso na entrega de móveis planejados – 

Deferimento da liminar para determinar a entrega dos móveis, sob a 

imposição de multa diária – Admissibilidade - Relação de consumo – 

Contrato que deve ser cumprido conforme acordado entre as partes - 

Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20015839320178260000 SP 2001583-93.2017.8.26.0000, Relator: Claudio 

Hamilton, Data de Julgamento: 23/03/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/03/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELA 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - 

ATRASO NA ENTREGA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS 

PRESENTES – ASTREINTES - REDUÇÃO NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.I – 

(...).II – Presentes os pressupostos do art. 273 do CPC a antecipação de 

tutela há de ser deferida. Deve responder perante o consumidor pelo vício 

na prestação do serviço decorrente do atraso no prazo de entrega, 

situação que restou devidamente comprovado nos autos, razão pela qual 

correta a decisão que concede a tutela antecipada e determina a entrega, 

montagem e instalação dos imóveis adquiridos pela autora. III – Embora a 

'astreinte' deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o 

preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se 

estar olvidando, com isso, as noções de equidade que devem pautar as 

decisões judiciais. (AI 52699/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, 

Publicado no DJE 13/07/2015) Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil e determino que AS RÉS de forma SOLIDÁRIA, 

no prazo de 30 (trinta) dias CORRIDOS, entreguem e instalem os móveis 

na sede da empresa autora, conforme contrato de ID 13496488. O 

descumprimento desta determinação importará em aplicação de multa 

diária, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitados a 60 (sessenta) 

dias/multa. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 

24/09/2018 às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de 
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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, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 19 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004520-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SOUZA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BENHUR DE PAULA (RÉU)

SILVIO BENHUR DE PAULA (RÉU)

FABIO DE ALMEIDA LACERDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004520-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratial c/c indenização por danos morais e 

materiais proposta por Iracema Souza da Rosa Fábio de Almeida Lacerda, 

Silvio Bem Hur de Paula e Pioneira Serviços, em que as partes se 

compuseram através da Central de Conciliação e requereram a 

homologação do acordo, conforme ID. 14074690. A autora informou o 

descumprimento do acordo (ID. 14208840). É o relatório. Decido. 

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. 

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada. Intimem-se os réus para que se 

manifestem, em 15 (quinze) dias sobre a informação constante no ID. 

14208840. Após, concluso. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de agosto de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024595-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA MARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024595-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO PEREIRA MARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do presente feito 

para uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme endereçamento da inicial. Cumpra-se imediatamente. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 736087 Nr: 32485-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALFRAN ODISIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/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.: 1086902 Nr: 4677-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIO HENRIQUE DE OLIVEIRA DINIZ, 

MAURO CESAR GARCIA MENDES, ELSON CESAR MACHADO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 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 das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 221025 Nr: 29210-20.2005.811.0041

 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): ERKA COMÉRCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, EROTILDES TORQUATO ALMEIDA, KÁTIA 

TORQUATO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO CIVIL - OAB:, 

VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/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) 
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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.: 812266 Nr: 18756-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERWIG LOPES PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Retifique-se o tipo de ação junto à autuação e capa dos autos, para 

constar como “Cumprimento de Sentença”.

Em razão do informado em fls. 69/71, retifique-se o nome empresa da 

exequente junto à autuação e capa dos autos, para constar como N P 

Locadora de Veículos LTDA EPP.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fls. 93/94, 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.: 353271 Nr: 23749-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER BARBARAN GOMEZ, V. I. C, LUIS CARLOS 

FREITAS CAMAPUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MOREIRA DA SILVA, ABADIO PINHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, WELINGTON JEORGE BUENO - OAB:12146/MT

 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.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867004 Nr: 7188-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE TEIXEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

de Indenização ajuizada por IVANILDES TEIXEIRAS DA ROCHA em face de 

TRANSPORTADORA RONDONÓPOLIS LTDA para: 01) Condenar a 

Requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal à Autora, tendo 

como termo inicial a data da citação (07/03/2014 – fl. 74), que fixo em de 

2/3 de um salário mínimo para cada filha vitimada no acidente, até que 

cada uma delas completassem 25 anos; posteriormente a pensão será 

reduzida para 1/3 do salário mínimo vigente (Súmula 490 do STF) relativo à 

cada filha falecida, até que elas (Michele e Marcela) completariam 65 anos, 

prazo em que será extinta a obrigação. O montante será acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento 

danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do vencimento de 

cada parcela; 02) Condenar a parte Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais) para a Requerente, cujo montante será acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação da presente; 03) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação (art. 85, 2º do Código de Processo Civil), já que a parte 

Autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do 

Código de Processo Civil). Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 778099 Nr: 31491-02.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE ÁGUAS DO BRASIL - CAB 

AMBIENTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:11.009-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 198104 Nr: 15591-23.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJALMA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 Em razão da vinculação do valor a este feito, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor, para no prazo de 05 (cinco) dias,requerer o 

que lhe é de direito no que tange ao levantamento do referido valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 161955 Nr: 17-14.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M.P. Industria e Comércio Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ GARCIA - 
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OAB:134.719/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ GARCIA - 

OAB:134.719/SP, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT

 Vistos etc.

Em razão do informado em fls. 111/verso, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da Exequente para levantamento da importância 

depositada nos autos, observando os dados bancários indicados em fl. 

106, mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 788185 Nr: 42136-86.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A INTERGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA - ME, 

JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN, JOSÉ MARCOS MORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR DE SOUZA 

HUNGRIA - OAB:16800/MT

 Vistos etc.

Intimem-se os Executados acerca da penhora, conforme pleiteado nos 

itens “a” e “b” da petição de fls. 173/174.

Após, expeça-se mandado para avaliação do bem penhorado.

Da avaliação, intimem-se as partes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1128492 Nr: 22391-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDERVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & ROSA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS LUCAS - 

OAB:OAB/SP 307887, FERNANDO MUSSATO SPINELLO - OAB:OAB/SP 

369.469, LILIANA LOPES TRIGO - OAB:OAB-SP 265.374, LYSIEE 

JULIANA RODRIGUES - OAB:OAB/301.693, ROBERTA SOUZA 

CARVALHO DE MOURA TEIXEIRA - OAB:OAB/248.927, TATIANA 

SAGULA MACHADO - OAB:OAB/SP 330.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923086 Nr: 45281-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA DAMASCENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO OLIVEIRA DA ROSA, SUZY 

ADRIANA MARTINS, MARLEY MENDES ARAÚJO, SILBENE GUERRA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AMORIM DA 

COSTA - OAB:

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 367714 Nr: 5833-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYNO TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SIMÕES VINHAS - 

OAB:23.835-A/SP, GUSTAVO BARBOSA VINHAS - OAB:255.427 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS SOARES 

DA SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15.557/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 dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 803149 Nr: 9602-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA REGINA DE MAGALHÃES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA SALES - OAB:7590-B, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE CRISTINE CALDAS - 

OAB:

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1153444 Nr: 33245-37.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VILHENA SILVA - 

OAB:147954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIQUEIREDO - OAB:7.627-A

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para se manifestar 

acerca da proposta dos honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), no prazo de 10 (dez) dias, havendo concordância, 

proceda ao depósito do valor integral dos honorários periciais, no mesmo 

prazo, visto que o perito já designou o dia 21/09/2017 para a realizar a 

pericia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 764942 Nr: 17616-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO FARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR BRUNO FERREIRA LOPES 

- OAB:204933/SP, JOÃO OTAVIO SPILARI GOES - OAB:309819, 

WAGNER CLEMENTE CAVASANA - OAB:76.976/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 210832 Nr: 21375-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDES ELOI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:OAB/MT 6384-B, LUIZ 

CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 770509 Nr: 23533-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOPHIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1156741 Nr: 34597-30.2016.811.0041

 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: ADAIR FERREIRA DE ABREU

 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, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 913573 Nr: 39236-62.2014.811.0041

 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: ELENICE DA SILVA MARTINS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.194-A/MT

 Certifico que embora o patrono do autor tenha requerido a expedição do 

alvará, este já foi expedido sob o n. 391930-7/2018 e foi pago em 

25/04/2018, razão que devolvo os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 181462 Nr: 28293-35.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIA MARIA AUGUSTO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO ZILIO - 

OAB:6507

 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.

Defiro a busca de bens imóveis em nome da Executada, que será 

realizada via sistema Anoreg/MT. O extrato do sistema Anoreg/MT segue 

anexo à presente decisum.

Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 790767 Nr: 44819-96.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX EMANUEL DOS SANTOS

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

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19.248, LEIDIANE 

ALMEIDA VETTORAZZI - OAB:21.558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, André Jacques Luciano Uchoa 

Costa - OAB:325150 OAB/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 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 05 (cinco) 

dias.Em não havendo manifestação o feito será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1158154 Nr: 35152-47.2016.811.0041

 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: WEVERTON FLAVIO RODRIGUES POQUIVIQUI

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 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 dia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 16699 Nr: 12743-05.2001.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CELULAR E INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CUIABÁ - OAB:

 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, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 53 de 581



 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens via sistema Renajud, intime-se a parte 

Executada para ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 407348 Nr: 39482-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEYNNER EVERTON DE AMORIM SILVA

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com base no artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, defiro a inclusão 

do nome da Executada junto ao rol dos órgãos de inadimplentes, conforme 

requerido no item na petição de fl. 145, 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).

Intime-se a parte Exequente para indicar bens do Executado passíveis de 

penhora, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15297 Nr: 5879-53.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DA COSTA DUARTE, Sérgio Luiz 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido em fl. 160, que será realizada 

via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino 

sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 868504 Nr: 8338-66.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA DE NOVO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:4357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Autora, para manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça. 

Informo que, caso não sejam adotadas as medidas necessárias, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida independentemente 

de cumprimento, nos termos do art. 393 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do TJMT.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031244-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA NEGREIROS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031244-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ONILDA NEGREIROS MORAIS RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Encontra-se pendente de apreciação o pedido de revogação da tutela de 

urgência anteriormente deferida (id n. 12567101), assim como os pedidos 

da Requerente de id n. 12837912 e 14081105 para extensão dos efeitos 

da tutela, diante da notícia de descumprimento da medida de urgência. 

Quanto ao pedido de revogação da tutela, como pretendido pela instituição 

bancária Requerida, verifico que inexiste qualquer fato novo capaz de 

ensejar a modificação do entendimento anteriormente exarado, razão pela 

qual mantenho a decisão de id n. 11160609 por seus próprios 

fundamentos. Quanto aos pedidos da Requerente, verifico que resta 

evidente nos autos, em especial pelos documentos de id n. 12837943, 

13377573, 13377583, 14081132 e 14081139, que o banco Réu não está 

cumprindo com a tutela de urgência deferida nos autos. Ao contrário, o 

Requerido inclusive inseriu o nome da Requerente junto ao rol dos órgãos 

de proteção ao crédito e cancelou o crédito do cartão de crédito da 

Requerente, tanto é assim que em sua manifestação de id n. 14501818 

nada mencionou acerca destes fatos. Desta forma, entendo que os 

argumentos da Requerente merecem guarida, motivo pelo qual determino 

que o Requerido cumpra imediatamente a tutela de urgência deferida, 

consistente na suspensão das parcelas mensais do empréstimo no valor 

de R$ 1.654,02 (um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dois 

centavos). Por consequência, extendo os efeitos da tutela de urgência 

para determinar que o Requerido exclua o nome do Requerente do rol dos 

órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito em discussão, bem 

como, reative o cartão de crédito da Requerente, tudo no prazo de 01 (um) 

dia. Em caso de descumprimento de qualquer destas medidas, majoro a 

multa para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o limite máximo de 30 

(trinta) dias, sem prejuízo da aplicação da sanção penal cabível 

(caracterização de crime de desobediência – artigo 330 do Código Penal). 

Intime-se a Requerida na pessoa de seu advogado (DJE) e pessoalmente 

da presente decisão, que servirá como mandado e deverá ser cumprida 

por Oficial de Justiça plantonista. Cumpridas as diligências acima, venham 

os autos conclusos para saneamento. Cumpram-se com a urgência que o 

caso requer. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

ELISANGELA DE ALMEIDA CUIABANO OAB - 010.606.951-97 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021636-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AURENI DA SILVA SANTOS (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)

 

Certifico que, designo o dia 2811/2018, às 08h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022487-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELINA VAZ CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 15/10/2018, às 08h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023197-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO LEONCIO DE ARRUDA JUNIOR (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Analisando os documentos que 

acompanham o pedido inicial, verifica-se que o “AR” encaminhado a 

Seguradora Líder, deixou de declarar que o conteúdo do envelope 

tratava-se de Requerimento Administrativo de Benefício do Seguro 

Obrigatório-DPVAT. Dessa forma, não restando demonstrado que o 

requerimento postado, seguiu devidamente instruído com os documentos 

exigidos para o recebimento da indenização do benefício DPVAT, deve o 

pedido ser adequado. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos cópia dos documentos encaminhados junto 

com o requerimento administrativo postado via AR, ou ainda, para juntar 

nos autos pedido protocolado num dos pontos de atendimento 

credenciados e disponibilizados, desde o dia 02 de Julho do corrente ano, 

pela Seguradora Líder, no Estado, para o recebimento do Seguro DPVAT, 

para posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022278-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GUIMARAES MARTINS (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, todavia a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF, por ocasião do Julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Ainda sobre o assunto, sabe-se que ouve em 02/07/2018, 

pela Seguradora Líder S.A., na qualidade de detentora da administração 

do seguro DPVAT, credenciamento e disponibilização de novos pontos de 

atendimento para o recebimento dos pedidos do Seguro DPVAT. Assim, 

não contemplo razão para postular em Juízo, em data posterior, o 

recebimento da presente demanda sem a demonstração do requerimento 

pleiteado na via administrativa. Ante ao exposto, não estando configurada 

a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022905-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, todavia a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF, por ocasião do Julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Ainda sobre o assunto, sabe-se que ouve em 02/07/2018, 

pela Seguradora Líder S.A., na qualidade de detentora da administração 

do seguro DPVAT, credenciamento e disponibilização de novos pontos de 

atendimento para o recebimento dos pedidos do Seguro DPVAT. Assim, 

não contemplo razão para postular em Juízo, em data posterior, o 

recebimento da presente demanda sem a demonstração do requerimento 

pleiteado na via administrativa. Ante ao exposto, não estando configurada 

a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022940-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITORINO DE MORAES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, todavia, a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF, por ocasião do Julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Ainda sobre o assunto, sabe-se que, ouve em 02/07/2018, 

pela Seguradora Líder S.A., na qualidade de detentora da administração 

do seguro DPVAT, credenciamento e disponibilização de novos pontos de 

atendimento para o recebimento dos pedidos do Seguro DPVAT. Assim, 

não contemplo razão para postular em Juízo, em data posterior, o 

recebimento da presente demanda sem a demonstração do requerimento 

pleiteado na via administrativa. Ante ao exposto, não estando configurada 

a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023006-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALLESON OLIVEIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, todavia a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF, por ocasião do Julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Ainda sobre o assunto, sabe-se que ouve em 02/07/2018, 

pela Seguradora Líder S.A., na qualidade de detentora da administração 

do seguro DPVAT, credenciamento e disponibilização de novos pontos de 

atendimento para o recebimento dos pedidos do Seguro DPVAT. Assim, 

não contemplo razão para postular em Juízo, em data posterior, o 

recebimento da presente demanda sem a demonstração do requerimento 

pleiteado na via administrativa. Ante ao exposto, não estando configurada 

a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023007-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY COZENDEY DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, todavia a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF, por ocasião do Julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Ainda sobre o assunto, sabe-se que ouve em 02/07/2018, 

pela Seguradora Líder S.A., na qualidade de detentora da administração 

do seguro DPVAT, credenciamento e disponibilização de novos pontos de 

atendimento para o recebimento dos pedidos do Seguro DPVAT. Assim, 

não contemplo razão para postular em Juízo, em data posterior, o 

recebimento da presente demanda sem a demonstração do requerimento 

pleiteado na via administrativa. Ante ao exposto, não estando configurada 

a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023150-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, todavia a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF, por ocasião do Julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Ainda sobre o assunto, sabe-se que ouve em 02/07/2018, 

pela Seguradora Líder S.A., na qualidade de detentora da administração 

do seguro DPVAT, credenciamento e disponibilização de novos pontos de 

atendimento para o recebimento dos pedidos do Seguro DPVAT. Assim, 

não contemplo razão para postular em Juízo, em data posterior, o 

recebimento da presente demanda sem a demonstração do requerimento 

pleiteado na via administrativa. Ante ao exposto, não estando configurada 

a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023459-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. No 

caso, tratando-se de pessoa autônoma, deverá a parte requerente anexar 

aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência. Desse modo, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

demonstrando que faz jus a gratuidade requerida, anexando no feito o 

documento acima especificado, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024460-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. No 

caso, tratando-se de pessoa autônoma, deverá a parte requerente anexar 

aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência. Desse modo, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

demonstrando que faz jus a gratuidade requerida, anexando no feito o 

documento acima especificado, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023862-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Analisando os documentos que 

acompanham o pedido inicial, verifica-se que o “AR” encaminhado a 

Seguradora Líder, deixou de declarar que o conteúdo do envelope 

tratava-se de Requerimento Administrativo de Benefício do Seguro 

Obrigatório-DPVAT. Dessa forma, não restando demonstrado que o 

requerimento postado, seguiu devidamente instruído com os documentos 

exigidos para o recebimento da indenização do benefício DPVAT, deve o 

pedido ser adequado. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos cópia dos documentos encaminhados junto 

com o requerimento administrativo postado via AR, ou ainda, para juntar 

nos autos pedido protocolado num dos pontos de atendimento 

credenciados e disponibilizados, desde o dia 02 de Julho do corrente ano, 

pela Seguradora Líder, no Estado, para o recebimento do Seguro DPVAT, 

para posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024042-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAN JORGE DA SILVA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Analisando os documentos que 

acompanham o pedido inicial, verifica-se que o “AR” encaminhado a 

Seguradora Líder, deixou de declarar que o conteúdo do envelope 

tratava-se de Requerimento Administrativo de Benefício do Seguro 

Obrigatório-DPVAT. Dessa forma, não restando demonstrado que o 

requerimento postado, seguiu devidamente instruído com os documentos 

exigidos para o recebimento da indenização do benefício DPVAT, deve o 

pedido ser adequado. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos cópia dos documentos encaminhados junto 

com o requerimento administrativo postado via AR, ou ainda, para juntar 

nos autos pedido protocolado num dos pontos de atendimento 

credenciados e disponibilizados, desde o dia 02 de Julho do corrente ano, 

pela Seguradora Líder, no Estado, para o recebimento do Seguro DPVAT, 

para posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023163-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. B. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, todavia a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF, por ocasião do Julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 
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no RE 839.314. Ainda sobre o assunto, sabe-se que ouve em 02/07/2018, 

pela Seguradora Líder S.A., na qualidade de detentora da administração 

do seguro DPVAT, credenciamento e disponibilização de novos pontos de 

atendimento para o recebimento dos pedidos do Seguro DPVAT. Assim, 

não contemplo razão para postular em Juízo, em data posterior, o 

recebimento da presente demanda sem a demonstração do requerimento 

pleiteado na via administrativa. Ante ao exposto, não estando configurada 

a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023209-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARKSWELLINGTON CARDOSO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, todavia a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF, por ocasião do Julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Ainda sobre o assunto, sabe-se que ouve em 02/07/2018, 

pela Seguradora Líder S.A., na qualidade de detentora da administração 

do seguro DPVAT, credenciamento e disponibilização de novos pontos de 

atendimento para o recebimento dos pedidos do Seguro DPVAT. Assim, 

não contemplo razão para postular em Juízo, em data posterior, o 

recebimento da presente demanda sem a demonstração do requerimento 

pleiteado na via administrativa. Ante ao exposto, não estando configurada 

a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023221-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKI FERREIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa no recebimento pela requerida. Em que pesem as alegações 

apresentadas pela parte requerente, todavia a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecida pelo STF, por ocasião do Julgamento do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Ainda sobre o assunto, sabe-se que ouve em 02/07/2018, 

pela Seguradora Líder S.A., na qualidade de detentora da administração 

do seguro DPVAT, credenciamento e disponibilização de novos pontos de 

atendimento para o recebimento dos pedidos do Seguro DPVAT. Assim, 

não contemplo razão para postular em Juízo, em data posterior, o 

recebimento da presente demanda sem a demonstração do requerimento 

pleiteado na via administrativa. Ante ao exposto, não estando configurada 

a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do protocolo do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023103-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORO BISPO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/11/2018, às 09h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022066-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/11/2018, às 09:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016909-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO REGINALDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/11/2018, às 10:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1015162 Nr: 29759-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 58 de 581



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL MANOEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1015162

Vistos,

 Trata-se de Ação de Despejo em fase de cumprimento de sentença, onde 

a parte exequente ver requerer seja emitido na posse do imóvel, objeto do 

litigio.

Do mandado de constatação expedido nos autos, o Oficial de Justiça 

informa que o imóvel encontra-se desocupado, conforme certidão lavrada 

às folhas 65.

Dessa forma, defiro o pedido da parte requerente formulado às folhas 68, 

autorizando a imissão da autora na posse no imóvel objeto de discução na 

lide, conforme disposição contida no artigo 66 da Lei 8.245/91.

Desnecessária a expedição de mandado para tal finalidade, cabendo à 

parte Requerente valer-se de chaveiro profissional de sua confiança para 

adentrar no imóvel objeto do contrato de locação.

Dê-se prosseguimento com a presente execução de sentença, 

intimando-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, apresentar 

nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, incluído da 

multa e os honorários fixados nesta fase de execução,

 Ressalte-se que eventual requerimento para penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), deverá conter no pedido todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento.

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.: 867660 Nr: 7684-79.2014.811.0041

 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: RANDAL LOPES BARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls.204/206 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1042249 Nr: 42604-45.2015.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E 

EDITORA LTDA

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

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR LÚCIO RODRIGUES 

GOMIDE - OAB:OAB/MG 99.968

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para a pericia técnica, 

agendada para o dia 05 de outubro de 2018(sexta-feira), às 15:00h na 

sede da Empresa Forense Lab Pericias, situado no Edifício Helbor Dual 

Business Office & Corporate, sala 1.405, na AV. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada, CEP: 78.048.250 em Cuiabá-MT, conforme petição de fls. 

155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108163 Nr: 13943-22.2016.811.0041

 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: FRANCIANO TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, Sociedade Educacional Leonardo da 

Vinci S/S Ltda - UNIASSELVI

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

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Correspondência Devolvida de fls. 222 pelo 

motivo ausente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 437065 Nr: 15183-56.2010.811.0041

 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: SUELY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS MODA EM COURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para manifestarem-se 

acerca das fls. 207/208

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 936164 Nr: 52671-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFEIÇÕES BRAS FOOD LTDA, SABRINA 

AMARAL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 936164

Vistos,

 Nesta Execução de Título Extrajudicial as partes executadas não foram 

localizadas no endereço indicado para citação, vindo o exequente 

requerer a citação destas por edital.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud, quanto aos endereços das executadas, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelhos das consultas 

anexadas nos autos.

Dessa forma, indefiro o pedido de citação por edital formulado pelo 

exequente as folhas 98, anotem-se nos autos os novos endereços dos 

executados.

A seguir, citem-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, 06 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209011 Nr: 19661-83.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Código do Processo nº 209011

Vistos,

 Nesta execução de Titulo Extrajudicial a parte executada não foi 

encontrada no endereço indicado nos autos.

Dessa forma, para celeridade processual, determino que se proceda a 

busca de endereço da parte executada junto ao Sistema Infojud.

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 espelho da consulta anexada 

nos autos.

Anotem-se nos autos o novo endereço da parte executada, a seguir, 

cumpra-se na integra o despacho de folhas 205, conforme determinado.

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.: 280837 Nr: 6275-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA NUNES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Código do Processo nº 280837

Vistos,

Nesta Ação de Exibição de Documentos a parte requerida Sandra Nunes 

Xavier, não foi encontrada no endereço indicado nos autos, realizada a 

pesquisa de endereço junto ao Sistema Infojud, encontramos o mesmo 

endereço já indicado nos autos (fls. 115), vindo o autor a requerer a 

citação da requerida por edital.

A citação por edital pressupõe o esgotamento pelo autor, 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/2015, sendo perfeitamente cabível 

neste caso, a citação da requerida por edital.

Ante ao exposto, defiro o pedido formulado pela parte requerente as 

folhas 121. Para cumprimento da disposição contida no artigo 334 do CPC, 

agende-se eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

A seguir, cite-se a parte Sandra Nunes Xavier, com prazo de 20 dias, de 

acordo com o que disciplina o artigo 256, incisos I e II do CPC, constando a 

advertência do art. 257, inciso IV do CPC, e as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se.

 Não havendo manifestação da requerida nos autos, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio como Curadora 

Especial aos requeridos, a Drª Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, 

Defensora Pública militante no Foro local, a quem determino que seja dado 

vista dos autos, pelo prazo legal, devendo ser observando o que dispõe o 

art. 186, § 1º, do CPC, e 183, § 1o do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte requerente para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Expeça-se o necessário.

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.: 1153155 Nr: 33137-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCARISTON RESENDE DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Código – 1153155.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 122 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 117/120 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. 120 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 122.

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 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 712534 Nr: 6853-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEZIO AURINO DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código – 712534.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 234 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 229/232 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. 231 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 234.

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.: 1121878 Nr: 19612-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDR, BENEDITO MARCIO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:8184-A

 Código – 1121878

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 147 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 142/145 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. 145 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 147.

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.: 807934 Nr: 14390-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON CANDIDO DE BRITO ROSA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código – 807934.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 156 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 152/154 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. 153 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 156.

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.: 1170213 Nr: 40262-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO BORGES

 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:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Código – 1170213.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 166 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 156/161 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. 161 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 166.

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.: 929077 Nr: 48761-68.2014.811.0041

 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: DDSL, ELAINE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA 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

 Código – 929077.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 162 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 152/159 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. 158 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 162.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 199271 Nr: 11930-80.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VICENTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 199271

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 intimação do executado para 

indicar nos autos bens a penhora.

Isto posto, defiro parcialmente o pedido formulado pela parte exequente as 

folhas 90/91, apenas, para determinar que se intime a 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 CPC.

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte executada, 

voltem-me os autos conclusos.

Quanto ao pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de 

inadimplentes requerida pelo exequente as folhas 91, indefiro, por trata-se 

de medida aplicável apenas a execução definitiva de Título Judicial, 

conforme estabelece o § 5º do artigo 782 do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.
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Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 318436 Nr: 21112-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO MATEUS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 Intimação da parte autora para se manifestar das fls. 820, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 288633 Nr: 9105-51.2007.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO 

DESEVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIJANE GONÇALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HORÁCIO VILHAGRA 

FILHO - OAB:2891

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o desarquivamento dos autos sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 776825 Nr: 30158-15.2012.811.0041

 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: JOSELINA GONÇALVES DA SILVA, MEGDH, JOSELINA 

GONÇALVES DA SILVA, HGGDH, MVGDH, MGGDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, SILVIO LOPES FILHO, AZAEL RODRIGUES DA SILVA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, pelo motivo 

Recusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1140630 Nr: 27655-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO JACARANDA, ADRIANO AUGUSTO PIRES 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NORD, CARMEM SILVA CAMPOS 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1140630

Vistos,

 Nesta execução de Titulo Extrajudicial as partes executadas não foram 

encontradas no endereço indicado no pedido inicial, vindo a parte 

exequente requerer a realização de busca infojud para fins de localizar as 

partes executadas, alegando que já esgotou sem êxito, os meios 

disponíveis.

Dessa forma, para celeridade processual, determino que se proceda a 

busca de endereço da parte executada junto ao Sistema Infojud.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço das partes executadas, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelho das consultas 

anexadas nos autos.

Anotem-se nos autos o novo endereço das partes executadas, a seguir, 

cumpra-se na integra o despacho de folhas 42, conforme determinado.

Intime-se a parte exequente.

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.: 1057499 Nr: 49783-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERF, ELANE GLEICE RODRIGUES FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e 

CONDENO a Requerida, TAM LINHAS AÉREAS S/A, a pagar em favor da 

Requerente, M.E.R.F. REPRESENTADA POR ELANE GLEICE RODRIGUES 

FERREIRA, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ).CONDENO, por fim, a parte Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais equivalente 

a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se e 

intime-se a parte vencedora para promover o cumprimento da sentença 

nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intimem-se. 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.: 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, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça constante ás 

fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 460588 Nr: 29837-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROTV ENGENHARIA ELETRONICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO FERMINO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON YMOTO - 

OAB:157684/SP, Lineu Botta de Assis Filho - OAB:157684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo - Código nº 460588

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Judicial onde a parte exequente vem 

requerer a busca de bens da executada junto a Receita Federal.

A legislação processual vigente dispõe que é atribuição do exeqüente a 

promoção da localização do devedor ou de bens a ele pertencentes, não 

devendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário, salvo inequívoca 

demonstração da exaustão das diligências com tal finalidade.
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Cumprindo ainda ressaltar, que a diligência junto a Receita Federal para 

busca de bens da parte executada, só é admitida excepcionalmente, 

justificando-se tão somente, quando demonstrado nos autos, que o 

exequente esgotou todos os meios disponíveis extrajudicialmente, com tal 

finalidade, o que não se enquadra no presente caso.

Dessa forma, não havendo esgotado os meios tradicionais para 

satisfação do débito, indefiro a busca requerida as folhas 146, 

considerando a informação constante na certidão de folhas 144, intime-se 

a parte exequente, para no prazo de cinco dias, para promover as 

diligências necessárias a fim de suprir a falha existente nos autos, 

informando no feito o endereço da parte executada, para normal 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

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.: 742827 Nr: 39741-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E CORREA DA COSTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 742827

Vistos,

 O pedido formulado pela parte exequente as folhas 114/115, 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 atualizada 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, 06 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 700869 Nr: 35492-98.2010.811.0041

 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: MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA

 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:OAB/MT 12.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151777 Nr: 32469-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO NADAI ALBERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO VINHAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1151777

Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que a parte executada não foi 

localizada para citação, vindo a parte exequente requerer a busca de seu 

endereço via Infojud.

Formalizada a busca de endereço a junto ao Sistema Infojud, sendo 

encontrado o mesmo endereço já indicado no pedido inicial, conforme 

espelho da consulta anexada no feito.

O arresto, previsto na legislação processual vigente quando não 

encontrado o executado para citação pessoal, como no presente caso, já 

foi realizado, obtendo resultado negativo.

 Intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, promover o 

normal andamento desta execução, indicando nos autos o endereço do 

executado ou bens a penhora, para posterior andamento do feito, sob 

pena de extinção.

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.: 754777 Nr: 6770-83.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON DIOGO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON DIOGO DE FARIA - 

OAB:1146/MT, PAULO ANTONIO GUERRA - OAB:OAB/MT 16.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GODA - 

OAB:7188/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, SADORA 

XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 427956 Nr: 9947-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSF - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSE FIGUEREDO BICUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 427956

Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que a parte executada não foi 

localizada para citação, vindo a parte exequente requerer a citação desta 

por edital.

Formalizada a busca de endereço a junto ao Sistema Infojud, encontramos 

o mesmo endereço constante do mandado de folhas 89/90, conforme 

espelho da consulta que segue em anexo.

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.: 1175405 Nr: 42246-46.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO NADAI ALBERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO VINHAL DE OLIVEIRA, ROSÂNGELA 
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NAZARÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1175405

Vistos,

 Nesta Ação de Cobrança a parte requerida não foi localizada para citação 

no endereço indicado nos autos, tendo a parte autora requerido a 

realização de buscas para localização do endereço da parte requerida ou 

a citação desta por edital.

Para maior celeridade determino que se proceda a busca de informação 

cadastrais quanto ao endereço da parte requerida junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud

A busca realizada junto ao Sistema Infojud, obteve resultado positivo, 

sendo encontrado um novo endereço da parte requerida, conforme 

espelho da consulta anexada nos autos.

Dessa forma, anotem nos autos o novo endereço da parte requerida, a 

seguir, cumpra-se na integra o despacho de folhas 26, expedindo-se o 

necessário.

Intime-se a parte requerente.

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.: 741114 Nr: 37894-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESK, LINDINALVA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MS TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para manifestarem-se 

acerca das fls. 165/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 14619 Nr: 4676-61.1995.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON APARECIDO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 Processo Código nº 14619

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença que a parte exequente vem aos autos 

requerer a busca de bens em nome da parte executada, junto a Receita 

Federal.

No entendimento pacificado no STJ, a expedição de ofício à Receita 

Federal em busca de bens, só é admitida excepcionalmente, 

justificando-se tão somente, quando demonstrado nos autos, que o 

exequente esgotou todos os meios de diligências extrajudiciais disponíveis 

para localizar bens da parte executada, o que não se enquadra no 

presente caso.

Diante do exposto, não havendo esgotado os meios tradicionais para 

satisfação do débito, indefiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 

185, não havendo nos autos indicação de outros bens, fundamentado no 

que dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, determino que se proceda à 

penhora de bens que guarnecem a residência da parte Executada, tantos 

quantos bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 do CPC/2015.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385500 Nr: 21182-24.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO NATALINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização de perícia 

médica, a ser realizada no dia 11/09/2018, por ordem de chegada, à partir 

das 08h30, na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, Edifício Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, com telefone (65)2127-8657.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108462 Nr: 14078-34.2016.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA EDNA CANELLA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE P. BASSAN - 

OAB:19.661/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13953

 Certifico que encaminho Intimação da parte autora para apresentar os 

atos constitutivos da sociedade de advogados para posterior liberação do 

alvará expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 370843 Nr: 7336-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPRINGER CARRIER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUANO REFRIGERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - 

OAB:53389, ANDRÉIA FELIX DA SILVA - OAB:13.039, JOÃO PAULO 

CALVO - OAB:12342, marcio louzada carpena - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529

 Código do Processo nº 370843

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.

As buscas realizadas em cumprimento a decisão 170/172, também foram 

negativas, por não ter encontrado bens do devedor, conforme espelho 

das consultas anexadas nos autos.

Segundo determinação da decisão acima referida, a parte executada deve 

ser oportunizada a indicar nos autos bens a penhora.

Dessa forma, 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 CPC.

Decorrido o prazo acima, diga a parte exequente e, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte executada.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 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.: 1074189 Nr: 57203-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEX COTTON INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA & DIAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA ALESANDRA RIBEIRO 

FRONZA - OAB:33.084/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1074198

Vistos,

 O pedido formulado pela parte exequente as folhas 151, 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 atualizada 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, 06 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702039 Nr: 36660-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Y. HAZAMA ZEFERINI ME, MARIA 

YASSUKO H. ZEFERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLING FILHO - OAB:11529, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO, raniele souza maciel - 

OAB:23424/O, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13.250/MT

 Certifico que, encaminho intimação na pessoa do advogado do requerente 

para, no prazo legal dar andamento ao feito. Tendo em vista a 

correspondência de fls. 94, retornou para esta secretaria com a 

informação que não existe o número .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085986 Nr: 4266-65.2016.811.0041

 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: ROGÉRIO DE CARVALHO BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 136/135 juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1070321 Nr: 55544-42.2015.811.0041

 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: DIVINA LOPES DE SOUZA

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação das partes ára manfestarem do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814825 Nr: 21282-37.2013.811.0041

 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: CONDOMINIO VILA SOPHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DE CUIABA, JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 791230 Nr: 45304-96.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15.606

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização de perícia 

médica, a ser realizada no dia 17/09/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 8h00 às 10h30 no consultório médico localizado na Rua 24 de 

outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro, bairro Popular em Cuiabá-MT, com 

telefones (65)2127-8022 e (65)9.9631-9747.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725494 Nr: 21225-87.2011.811.0041

 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: LICIANE OTILIA MONTEIRO 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209350 Nr: 20046-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIJANE GONÇALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A 

EDUCAÇÃO E AO DESEVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Horácio Vilhagra Filho - 

OAB:2891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT, 

WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o desarquivamento dos autos sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1147763 Nr: 30732-96.2016.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 176/179.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 446355 Nr: 20684-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOME MORAES

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização de perícia 

médica, a ser realizada no dia 11/09/2018, por ordem de chegada, à partir 

das 08h30, na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, Edifício Saúde, 

bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, com telefone (65) 2127-8657.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 195252 Nr: 9034-20.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E FRIOS 

NORTÃO LTDA, LUCIANA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, ELISANDRA 

PEREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal dar 

andamento ao feito requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817794 Nr: 24217-50.2013.811.0041

 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: ISRAEL DE ARRUDA PIRES

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

SEGURO S/A

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN CORREA 

AMORIM DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

24217-50.2013.811.0041, Protocolo 817794, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1321334 Nr: 13584-04.2018.811.0041

 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: DORIVAL LUZIA, SOTRAUMA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO, ONIOVALDO NUNES DE 

FREITAS

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

OAB:9.237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, GABRIELA BENINE SALICIO - OAB:OAB/MT18.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cód.1321334

VISTOS,

 Verifico que a parte Autora não cumpriu adequadamente o que dispõe o 

artigo 319 do CPC, notadamente quanto ao inciso V (valor da causa).

Ressalto que, o artigo 292, inciso II do CPC, estabelece que nas ações que 

tem por objeto existência, validade ou cumprimento de ato jurídico, a causa 

deve ser valorada no importe representado pelo ato, no caso em tela o 

capital social da sociedade empresária sub judice, o que não se evidencia 

nos autos.

Advirto que, a indevida valoração da causa influencia diretamente no 

provimento jurisdicional, bem como nas custas e despesas processuais, 

sobretudo nos honorários sucumbenciais (artigo 85, §2º do CPC).

 Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para, querendo, 

adequar rigorosamente a peça inaugural, atendendo legalmente todos os 

elementos fixados no artigo 319 do CPC, em especial a valoração da 

causa, que deve representar o equivalente pecuniário do capital social da 

empresa objeto da tutela pretendida, comprovando no mesmo ato o 

recolhimento das custas processuais complementares, sob pena de 

correção de ofício pelo juízo (artigo 292, §3º do CPC).

Outrossim, DETERMINO que a Secretaria retifique o registro do polo 

passivo da ação (no sistema e na capa dos autos), porquanto a empresa 

“SOTRAUMA S/C LTDA” é demandada, não Requerente. Certifique-se.

Derradeiro, considerando a distribuição por dependência desta ação à 

“Ação de Prestação de Contas” em tramite neste juízo, DETERMINO o 

apensamento desta demanda aos autos da ação pendente 

nº7697-15.2013.811.0041 – Cód.801267. Certifique-se.

Decorrido o prazo para a emenda, voltem-me conclusos para novas 

deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 239698 Nr: 8553-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. EVANG SOUZA CIA LTDA ME

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

MELLO - OAB:MT 5.026, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT, FREDERICO CARLOS BARNI HULBERT - OAB:17208/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado MARCELO ZAINA DE 

OLIVEIRA para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 99145 Nr: 13739-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MONTEIRO DA SILVA, OLETE 

BENEDITO VENTURA

 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: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - 

OAB:4.652/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487-A

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado MÁRIO APARECIDO 

LEITE C. PRATES para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886141 Nr: 20626-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDILENE DIAS DE MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813167 Nr: 19649-88.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CONCEIÇÃO JUNIOR, 

GICELMA MARIA DE ALMEIDA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1096036 Nr: 8870-69.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W CUIABA BAR LTDA

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

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado JACKSON MARIO DE 

SOUZA para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1145148 Nr: 29700-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BORGES DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO M. MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da Advogada JULIANA MACHADO 

RIBEIRO para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 930563 Nr: 49602-63.2014.811.0041

 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: JUARILICE CAMPOS ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES, 

CLAWILSON ALMEIDA LAVACA

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

MARQUES - OAB:18.047 MT, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - 

OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287-O/MT, JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 Certifico que, encaminho intimação da Advogada JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779290 Nr: 32734-78.2012.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO

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

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

MARQUES - OAB:18.047 MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado MARCELO YUJI 

YASHIRO para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 938665 Nr: 53970-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO DE SOUZA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado MARCELO YUJI 

YASHIRO para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 775269 Nr: 28515-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRI SCHMIDT DE OLIVEIRA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado MARCELO YUJI 

YASHIRO para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1091332 Nr: 6722-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE ALVES 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

 Certifico que, encaminho intimação da Advogada GALIANA CAMPOS 

CASTRO RONDON para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos 
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em cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 864762 Nr: 5436-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351

 Certifico que, encaminho intimação da Advogada GESSICA DE ARRUDA 

OLIVEIRA para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831015 Nr: 36705-37.2013.811.0041

 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: MARCONI COM. SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME

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

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14700

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado FRANCISCO ANIS FAIAD 

para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 877550 Nr: 15156-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, NILTON 

CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI COMERCIO SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, BMC BRASIL IMPORT. E COMERCIO DE 

MÁQUINAS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALADY CARNEIRO DA 

SILVA - OAB:9840/MT, Aurelio Franco de Camargo - OAB:SP256829, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111, DANIELE YUKIE 

FUKUI - OAB:13.589/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, Frederico 

Prado Lopes - OAB:SP143263, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, MURILO MATEUS MORAES LOPES - 

OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado FRANCISCO ANIS FAIAD 

para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825740 Nr: 31715-03.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLYLE TADEU FALCÃO DE OLIVEIRA, JOSE 

LOURENÇO DE BARROS, KATHERINE DA SILVA CAMPOS PRADO, 

ROBERTO SALLES DE CARVALHO, CELSO ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS, BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, PAULO F. SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAGNO 

FERNADES MOREIRA - OAB:85141, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:7.614/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, 

MILTON ZANINA SCHELB - OAB:9842 GO, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949188 Nr: 59816-16.2014.811.0041

 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: ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE, DALVA 

LUCIA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37.007

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado RAPHAELA BEATRIZ 

RISPOLI NUNES para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 432409 Nr: 12242-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DOS REIS, EURICO DE SOUZA BRITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado RICARDO JOÃO 

ZANATA para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 117453 Nr: 6490-30.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL VICTOR FERREIRA 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:211999, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 334068 Nr: 4518-49.2008.811.0041

 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: POSTO CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISANET BRASIL - COMPANHIA BRASILEIRA 
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DE MEIOS DE PAGAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca das fls. 832/835.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 393042 Nr: 28474-60.2009.811.0041

 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: PAULO SILVA MOREIRA

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

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

OAB:8.575/MT, VANESSA DE HOLANDA TANINGUT - OAB:10.964-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado WILSON MOLINA PORTO 

para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354207 Nr: 24585-35.2008.811.0041

 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: JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado WILSON MOLINA PORTO 

para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710607 Nr: 3582-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SINVAL DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8184

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado WILSON MOLINA PORTO 

para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 859906 Nr: 1695-92.2014.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LUIZ RIBEIRO 

ROCHA - OAB:15.880/MT

 Certifico que, encaminho intimação da Advogada THIANY BARROS DE 

ABREU para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777886 Nr: 31264-12.2012.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG COM. E SERVIÇOS DE PAPELARIA LTDA - 

ME, ELEONORA DUZE DA COSTA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT

 Certifico que, encaminho intimação da Advogada VANESSA ALVES 

CONTÓ para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391387 Nr: 26795-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MORAES FIACADORI, RODRIGO 

MORAES FIACADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA - 

OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado WANDER MARTINS 

BERNARDES para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em 

cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726625 Nr: 22441-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTF - ASSESSORIA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA 

TÉCNICA FINANC. SOCIED. CIVIL LTDA, MARIA DE LOURDES SIMÕES 

ARAÚJO PEREIRA, FERNANDO HENRIQUE SIMÕES ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL AGOSTINHO DE 

ALMEIDA - OAB:2223/MT, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SEVILHA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:295839/SP, JOSÉ ROBERTO CORTEZ 

- OAB:20.119, WANIRA COTES - OAB:102.198

 Certifico que, encaminho intimação do Advogado JOÃO ROBERTO 

GOMES para, no prazo legal, proceder a devolução dos autos em cartório, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 904796 Nr: 33435-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, GUILHERME 

FERREIRA DE BRITO - OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE LIMA - 

OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:38.706OAB/DF

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 312/317.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1037812 Nr: 40488-66.2015.811.0041
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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: MARCELA PATRICIA DE FIGUEIRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte REQUERIDA 

CONCREMAX – CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., pagar à 

parte Requerente MARCELA PATRICIA DE FIGUEIREDO:1)R$ 10.000,00 

(dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação 

(art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste 

decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais;2)A restituição na 

forma simples, das cobranças a título de “juros na fase de 

construção/obra”, tão somente para o caso de eventualmente ter sido 

cobrado no período posterior a MARÇO/2015, os quais deverão ser 

restituídos acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) 

a partir do desembolso, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, 

mediante a juntada dos respectivos comprovantes de pagamento; 3)Danos 

emergentes, correspondente ao pagamento dos alugueres do imóvel 

locado, no período compreendido entre MARÇO/2015 ATÉ A DATA DA 

ENTREGA DAS CHAVES, acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC) a partir do desembolso, os quais deverão ser apurados 

na fase de liquidação da sentença, com a juntada dos respectivos 

comprovantes de pagamento pela parte Autora além daqueles juntados as 

fls. 83/85 (caso houver) e do termo de recebimento das chaves pela parte 

Requerida. Condeno ainda a Requerida, ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) 

do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no 

parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de Agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385887 Nr: 21688-97.2009.811.0041

 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: WELLINGTON KENNEDY GUIMARÃES SILVA

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

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

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

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

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 18/09/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 14:00 horas, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1142397 Nr: 28460-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO WITCZACK

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 20/09/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 08h30, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107362 Nr: 13553-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILZIENE LUZIA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 13/09/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 10:00 horas, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 390086 Nr: 25501-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TIGRE DOS SANTOS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 390086.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 181 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 174/179 para pagamento do valor 

remanescente da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 179 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 181.

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, 06 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086341 Nr: 4464-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ALVES DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 13/09/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 09h30, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700263 Nr: 34886-70.2010.811.0041

 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: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E 

CURSO MASTER - S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 
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OAB:12.144/MT, JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO LUIZ DA SILVA, Cpf: 

54489822120, Rg: 06310540, brasileiro(a), empresário. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 2.748,46 (Dois mil e 

setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação monitória, onde almeja o requerente o 

recebimento do valor de R$ 2.748,46, advindos de cheque emitidos e não 

adimplidos pelo requerido.

Despacho/Decisão: Processo – Código nº 700263Vistos,Nesta Ação 

Monitória a parte requerida Benedito Luiz da Silva, não foi localizada no 

endereço indicado nos autos, e na busca formalizada junto a Receita 

federal, via Sistema Infojud foi localizado o mesmo endereço indicado no 

pedido inicial, tendo o requerente formulado nos autos, pedido de citação 

da parte requerida por edita.Estando esgotados os meios disponíveis para 

localização da parte requerida, presente nos autos, a hipótese prevista no 

§ 3º, do artigo 256 do CPC, sendo perfeitamente cabível a citação por 

edital.Ante ao exposto, defiro pedido formulado pelo requerente as folhas 

150/151, cite-se a parte requerida Benedito Luiz da Silva, por edital, com 

prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos I e II do 

CPC, constando as advertência do art. 257, inciso IV do CPC, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído a causa (art. 701 do CPC), ou oferecer os embargos que 

suspenderão a eficácia do mandado inicial.Nos termos do que dispõe o 

artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será 

isento do pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no 

prazo, e que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

mandado executivo. com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o 

artigo 256, incisos I e II do NCPC, devendo constar a advertência do art. 

257, inciso IV do CPC.Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 

257 do CPC, e afixem no local de costume.Decorrido o prazo, certifique-se 

e não havendo manifestação da requerida, em obediência ao que dispõe o 

artigo 72, inciso II, do CPC, nomeio como Curadora Especial a Drª. Elianethe 

Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública, militante no Foro 

local, a quem determino que seja dado vista dos autos, pelo prazo legal. 

Intime-se pessoalmente a Curadora nomeada para que apresente 

embargos monitórios no prazo estipulado pelo artigo 701, do NCPC. 

Ressaltando que nos termos disposto no art. 186, § 1º, do CPC, a 

Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais e o prazo tem início com a intimação pessoal 

do defensor público, conforme preconiza o art. 183, § 1o 

doCPC.Apresentado os embargos, intime-se a parte autora para no prazo 

de 15(quinze) dias, se manifestar quanto aos embargos e documentos 

que eventualmente venham a acompanhá-lo, sob pena de preclusão, 

conforme disposto no § 5º, do artigo 702 do CPC. Após, retornem-se os 

a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a  d e c i s ã o .  I n t i m e - s e  a  p a r t e 

requerente.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de Agosto de 2018.Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 939672 Nr: 54445-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da perícia 

médica, a ser realizada no dia 04/09/2018, por ordem de chegada, a partir 

das 14:00 horas, no consultório médico, situado na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, 132, Clinica Materna, Cuiabá-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024039-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MANSI VORPICEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1024039-11.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Cuida-se de pleito 

distribuído para cumprimento de medida cuja matéria é de natureza 

tipicamente bancária (Alienação Fiduciária). Sobre o assunto, com a 

devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o Provimento n. 

04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 

1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, respectivamente, 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os efeitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida.” Por derradeiro, o 

artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, 

§1º, do Provimento nº 004/2008/CM, bem assim a hipótese do art. 64, §1º, 

do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para 

processar e julgar o presente feito, e por consequência DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. 

Proceda-se as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo 

Cível competente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020736-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MEDEIROS FIOROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

FABIAN FEGURI OAB - MT16739/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1020736-86.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que o Autor 

anexou aos autos prova da contratação entabulada com a Requerida 

(Id.14123950) relativo ao 2º semestre/2014, a contratação do Fundo de 

Financiamento Estudantil – Fies firmada também para o repasse da 

prestação relativa ao 2º semestre/2014 (Id.14123963) e a aparente 

renovação do contrato do Fies para o 1º semestre/2015 (Id.14123950). 

Contudo, tais documentos não corroboram a regularidade dos contratos 

nos dias atuais, tampouco que o Requerente realizou tempestivamente 

cada aditamento, a fim de garantir a manutenção da relação contratual. 

Pelo contrário, o documento do Id.14124023 demonstra que, 

aparentemente o Autor não cursou o 1º semestre/2018, existindo inclusive 

informação de que houve uma “Reanalise do Fies”, com resultado visível 

de indeferimento da solicitação, ao passo que o Requerente nada 

discorreu nos autos acerca dessa informação. Assevero que, ficou 

expressamente claro no contrato firmado entre as partes que, o 

instrumento tinha vigência limitada ao 2º semestre/2014, ao passo que 

demais aditamentos e prorrogações deveria se dar formalmente. E ainda, o 

documento anexo ao Id.14124051 não está assinado, sendo inócuo 

relaciona-lo ao pleito. Desta feita, é inviável analisar o pedido de tutela de 

urgência, sem que o Autor traga aos autos as prorrogações tempestivas 

dos contratos firmados para a prestação dos serviços com a vigência da 

bolsa integral, bem como a regularidade acadêmica o habilitando para 

galgar o próximo semestre. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Autora para 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, EMENDAR A INICIAL, a fim de, 

JUNTAR aos autos: 1) todos os aditivos/aditamentos/prorrogações 

contratuais firmadas entre o Autor e a parte Requerida; 2) prova da 

regularidade em relação ao Financiamento Estudantil de forma ininterrupta 

até esta data; 3) prova da regularidade acadêmica ininterrupta de todo o 

período de contratação até esta data; e 4) o calendário acadêmico a fim de 

demonstrar a urgência do pedido, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024491-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA (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):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1024491-21.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora distribuiu esta ação por dependência ao processo PJe 

nº1016838-65.2018.8.11.0041, que tramita perante a 10ª Vara Cível, o que 

implica na remessa destes autos ao juízo destinatário da exordial. Desse 

modo, DETERMINO a remessa do processo ao juízo pendente da 10ª Vara 

Cível desta Capital, com as baixas necessárias. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1020522-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA PAES DE BARROS ARGUELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1020522-95.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito do evidente 

caso de urgência, verifico que a inicial padece de vício intransponível que 

inviabiliza o recebimento da ação e/ou deferimento do pedido de tutela. De 

proêmio, consigno que, desde a revogada legislação processual, é 

imposto à parte que busca provimento jurisdicional antecipado e liminar, 

demonstrar sobre o pleito a presença dos pressupostos/requisitos 

autorizadores do pedido, o que se mantém na atual roupagem legislativa, 

tanto para a concessão de tutelas provisórias, quanto para a concessão 

de medidas liminarmente. No caso em apreço, se empenha a parte Autora, 

na concessão de tutela provisória contemporânea a ação principal, e 

como o próprio diploma claramente revela, deve o postulante a) a indicar 

do pedido de tutela final, b) exposição da lide e do direito que se funda, c) 

perigo/risco de dano e ao resultado útil do processo, aliado por obvio ao d) 

ao requerimento da tutela antecipada, constituem requisitos/pressupostos 

base admissibilidade da petição inicial. A propósito, sobressai a disposição 

do §5º do dispositivo que, a fim de ratificar a premência de se observar 

com “formalismo” os ditames materiais exigidos para a elaboração da 

peculiar exordial, elevou a premissa formal da norma, penalizando de 

maneira contundente a omissão dos elementos assinalados para esse tipo 

de peça, in verbis: Art. 303. 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, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. § 5o O autor indicará na 

petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput 

deste artigo. § 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão 

de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da 

petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o 

processo ser extinto sem resolução de mérito. Assim, ao contrário do que 

interpretou o Autor, no item “Dos Benefícios da Ação” (Id.14095221 

pág.13), o §6º não facultou o preenchimento dos requisitos da tutela 

escolhida, apenas impôs exíguo prazo para a emenda da inicial (05 dias), 

face a ausência de elementos capazes de sustentar o deferimento da 

medida, oportunidade em que o postulante poderia suprir as lacunas 

eventualmente identificadas pelo Magistrado, retificar o pedido de tutela ou 

ainda apresentar a inicial principal de pronto. Desta feita, não vislumbro a 

escorreita elaboração da peça inicial nos moldes que preceitua o instituto 

legal lançado pela Requerente, de modo que, não se trata de “emenda a 

inicial” nos termos do artigo 303, §6º do CPC, mas sim de vício de 

admissibilidade da própria exordial configurado sobre o artigo 319, inciso III 

e IV do CPC, que impõe o saneamento, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (não apenas da tutela provisória). Demais disso, em 

homenagem aos princípios norteadores da relação processual, 

especialmente o da cooperação e celeridade, devo advertir à parte Autora 

que, não identifiquei nos pedidos a pretensão discorrida durante toda a 

exordial, e que se apresenta como causa de pedir da presente demanda, 

qual seja, o recebimento do relatório final do estágio supervisionado pela 

Requerida, tendo a Autora se reservado em formular o pedido de matrícula 

no último semestre do curso de graduação trilhado. Saliento que, para o 

pleito isolado da obrigação de fazer formulada na exordial (matricular a 

Autora no último semestre), reputo indispensável a demonstração da 

efetiva recusa da Requerida, sobretudo os motivos dessa alegada 

conduta. Pormenorizo explicando que, as provas existentes nos autos não 

demonstram recusa em inserção da Requerente no 10º período do curso, 

conduzindo à conclusão de que está sendo imposto a repetição das 

disciplinas nas quais a Autora foi reprovada, especialmente o estágio 

supervisionado face a intempestividade do relatório final do exercício da 

disciplina, razão porque faculto a Requerente complementar a medida 

trazendo na emenda elementos ligados a alegada recusa da Ré em 

“matricular” a Autora e quais os motivos apresentados pela instituição de 

ensino. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 

(quinze) dias, para querendo, EMENDAR A INICIAL, a fim de: 1) Cumprir 

rigorosamente os termos do artigo 319 do CPC, notadamente aos fatos e 

pedidos nos termos exigidos pelo instituto jurídicos utilizado, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2) Adequar os pedidos à pretensão discorrida na 

causa de pedir, podendo corroborar o pleito com elementos de prova da 

alegada recusa da Ré em matricular a Requerente no último período do 

curso, bem como o motivo da recusa. Considerando ainda que, a atual 

sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta 

dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 
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duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, de acordo com a Resolução 

nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determinando especialmente 

que: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023421-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARVIN LUCAS ALE NADAF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1023421-66.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, aventada por MARVIN LUCAS ALE NADAF em desfavor de 

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, postulando a parte Autora pela 

concessão de tutela de urgência para fim de cessar cobrança reputada 

indevida e realização da matrícula da parte Autora no 2º semestre/2018 no 

curso de graduação trilhado junto à Requerida. Relata o Autor ser aluno do 

curso de graduação em Medicina ofertado pela Requerida, com financiado 

integralmente (bolsa de 100%) pelo programa do Governo Federal, FIES, 

desde o 1º semestre/2015, ressaltando os escorreitos aditamentos 

semestrais realizados nos exatos termos do contrato de financiamento 

estudantil. Porém, segundo o Requerente, ao concluir com êxito o 

cronograma curricular do 1º semestre/2018 e tentar realizar a matrícula no 

2º semestre/2018, foi surpreendido com o lançamento de débitos 

indevidos, e que estariam motivando a recusa da Requerida em proceder a 

ascensão final do Autor na grade curricular do curso, bem como de o 

Requerente acessar o portal do aluno a fim de extrair os documentos 

necessários ao último aditamento semestral do financiamento, e ainda de 

participar efetivamente das atividades curriculares do 2º semestre/2018 

sem antes adimplir o valor de R$3.451,52 (três mil quatrocentos e 

cinquenta e um reais, com cinquenta e dois centavos), sem ao menos 

esclarecer a origem de tais débitos, apenas denominados “Serviços 

Educacionais FIES”, mesmo com a adimplência total da contrapartida do 

financiamento estudantil à instituição de ensino Ré. Razão disso, em risco 

de perder o último período do curso de graduação, e consequentemente o 

rompimento do financiamento estudantil contraído, compareceu a parte 

Autora em juízo, pleiteando em sede de tutela de urgência: [...] a. Que nos 

termos do artigo 297 e 300 do NCPC, bem como artigo 84, parágrafo 3º da 

Lei 8.078/90, seja concedida a tutela antecipada, INAUDITA ALTERA 

PARS, a fim de determinar: b. A imediata suspensão de toda e qualquer 

cobrança além daquelas já são suportadas 100% pelo FIES, em especial o 

valor de de R$3.451,52(Trêss mil quatrocentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e dois centavos), conforme extrato financeiro; c. A rematrícula 

da parte autora no 2º semestre de 2018 e demais semestres; d. Seja 

promovido o aditamento do contrato do FIES 2018/2 e demais aditamentos; 

e. que se abstenha de negativar o nome da parte requerente em razão 

dos valores discutidos nesta demanda, bem como proceda com a baixa de 

qualquer negativação/restrição que já tenha sido lançada; f. Que se 

abstenha de bloquear os acessos da parte requerente ao sistema da 

instituição, bem como campus universitário, frequentar aulas, lista de 

chamada e, principalmente, realização das provas nas datas 

programadas; g. Que as rematrículas das semestralidades posteriores não 

sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de cobranças 

como tais, enquanto perdurar a discussão desta demanda; h. Que em 

caso de descumprimento de qualquer item acima, lhe seja aplicada pena 

de multa diária a ser fixada em R$ 1.000,00, (um mil reais) por cobrança 

indevida efetivada ou por dia de descumprimento da tutela antecipada. [...] 

(sic Id.14460979 pág.12 e 13) É o necessário. DECIDO O pedido de tutela 

antecipada formulado, aqui compreendido como tutela de urgência, está 

disciplinado no Título II do CPC, cujo artigo 300, exige para o deferimento 

da medida, que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, assinalo que 

no tocante a origem do débito questionado pela parte Autora, a questão 

pende de maior dilação probatória com triangulação processual, exercício 

do contraditório por parte da Requerida. Isto porque, em análise 

perfunctória, a Requerente demonstrou a regularidade nos aditamentos 

semestrais, bem como nos registros de pagamento de cada período pelo 

programa de financiamento estudantil à Requerida (Id.14461136 pág.2 a 

pág.11), inexistindo clareza quanto ao fato gerador dos débitos lançados 

em seu cadastro, denominados “Serviços Educacionais Fies” 

(Id.144614436 pág.7), se mostrando desarrazoado e altamente lesivo, 

impedir a Requerente de prosseguir o ano letivo em razão de tal débito. 

Destarte, faz jus o Autor do socorro jurisdicional a fim de evitar danos 

irreparáveis, de extensão federal, relativos a perfectibilização da matrícula 

e aditamento do FIES do Autor para fins de cursar o 2º semestre/2018 e 

subsequentes, eventualmente obstados em razão dos débitos lançados 

sobre o contrato do Autor e que estão sub judice nesta ação. Isto porque, 

encontra-se inconteste nos autos a plena vigência do financiamento 

estudantil integralmente adimplente até o 1º semestre/2018, com o repasse 

de 100% do valor relativo à esse período, não se justificando, a priori, a 

existência dos débitos registrados, principalmente pelo extrato anexado ao 

Id.14461136 pág.2 a 11, em que consta, aparentemente as atividades 

extracurriculares onerosas do Requerente, que também registram “pago”. 

Com efeito, nesse momento processual de cognição sumária, reputo 

presente a probabilidade do direito de o Autor à matricular-se regularmente 

no 2º semestre/2018, garantindo-se com urgente amplitude, o aditamento 

do FIES, sob pena de se operar a rescisão do financiamento, seguidos 

pelos notórios danos que suportará ao Requerente. Importa grafar que, o 

aditamento do financiamento estudantil é obrigatoriamente realizado 

através da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento 

(órgão da instituição de ensino responsável pelo envio das informações 

prestadas pelo estudante à instituição financeira, bem como responsável 

por dar inicio ao processo de aditamento e renovação dos contratos de 

financiamento). Assim, é evidente que tal prerrogativa esteja respaldando 

desproporcionalmente a conduta da Requerida, de modo a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário na relação contratual existente entre as 

partes, a fim de garantir o equilíbrio, sobretudo o da parte Autora, 

comprovadamente hipossuficiente nessa vínculo. Por conseguinte, no 

tocante ao perigo de dano, imperioso ressaltar as corriqueiras práticas 

coercitivas das instituições de ensino superior perpetradas contra os 

alunos/contratantes, com o objetivo de compelir o consumidor/devedor a 

adimplir débitos constituídos na execução do contrato educacional, dentre 

as quais, destaco as principais: a) impedimento de realizar 

matrícula/rematrícula semestral/anual; b) boqueio/”indisponibilidade” de 
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acesso ao domicilio acadêmico virtual do aluno (área/portal do aluno); c) 

proibição/impossibilidade de se registrar a presença/participação do aluno 

nas atividades curriculares, por não constar seu nome na listagem prévia 

emitida pela IES (omissão do nome do aluno nas listas de 

chamada/presença); d) inclusão dos dados do contratante nos órgãos de 

proteção ao crédito, inclusive apresentação do contrato ao protesto, 

dependendo do caso e da natureza da relação. A vista disso, é 

inequívoco o domínio que da IES sobre a execução do contrato de 

prestação de serviços educacionais entabulado com o aluno, e 

consequentemente sobre a eficácia do plano curricular e sonho. De modo 

que, havendo indícios da irregularidade consistente no lançamento de 

débitos desconhecidos/não identificados com clareza sobre o contrato 

entabulado, é putativo o perigo de dano abstrato instalado em desfavor do 

acadêmico, logo, evidente a ameaça à execução do plano curricular e à 

liberdade comercial do contratante, já que a partir do registro da 

inadimplência, a IES automaticamente se investe das “razoes oriundas da 

autonomia administrativas” para a satisfação do débito, através dos meios 

que lhe são exclusivamente acessíveis por força da atividade comercial 

ofertada, roborando a verossimilhança ao pleito autoral, sobretudo a 

intervenção judicial na relação. Por cúmulo, objetivando garantir com 

amplitude eficaz o provimento jurisdicional entregue neste momento, diante 

do cenário encontrado nos autos e os fundamentos declinados acerca da 

prática comercial das IES, principalmente com os alunos mantidos por 

bolsas, vislumbro suficientemente amparada a adoção das medidas 

necessárias coibir perpetuação dos efeitos reputados ilícito pelo 

jurisdicionado até o final da instrução ou que se encontre a verdade real. 

Não obstante a isso, em razão dos vínculos contratuais que enlaçam a 

realização do curso superior pelo Autor, é de se ponderar ainda, a 

evidente presença inafastavel do risco ao resultado útil do processo, caso 

não seja concedida a tutela de urgência vindicada. Note que, para o 

ingresso junto a IES Requerida, o Requerente contraiu financiamento 

educacional disponibilizado pelo governo federal que possui como 

principal característica, o adimplemento do contrato de financiamento 

somente após a conclusão do curso custeado, concedendo-se inclusive 

um prazo razoável em que se presuma o exercício da profissão habilitada 

pela colação do grau, idealizando-se que os frutos daquela profissão 

custeie os próprios meios da sua formação. Destarte, é inegável que, o 

descumprimento do contratante/aluno quanto ao aditamento semestral na 

forma legalmente estabelecida, implicará na rescisão do contrato de 

financiamento e nos sucessivos danos subsequentes que estavam 

garantidos pelo repasse financeiro contratado. Nesta senda, o 

contratante/aluno, obviamente impedido de dar continuidade no curso de 

graduação em razão do inadimplemento das prestação mensal, não estará 

habilitado para o ingresso qualificado no mercado de trabalho, dificultando 

sobremaneira, inclusive sua subsistência, porquanto subsistirão os 

débitos relativo ao período de repasse regularmente usufruído pelo 

contratante/aluno, nada adiantando a procedência da ação frente à esse 

inevitável cenário enfim de modo que o não deferimento da tutela 

concretamente angariará a Requerente a danos irreparáveis e de difícil 

reparação. Por fim, considerando a capacidade das partes, vejo que 

inexistente o perigo da irreversibilidade da medida de urgência, uma vez 

que há um contrato de financiamento firmado e aprovado em favor da 

Autora, com vinculação de repasse exclusivo e integral, de forma 

antecipada, em relação ao semestre a ser cursado; ou seja, em eventual 

improcedência da demanda, além de não alcançar os serviços a serem 

prestados à Requerente, vez que estão garantidos pelo pagamento já 

aprovado e vinculado ao contrato de financiamento (relembrando que os já 

prestados, aparentam, estarem adimplidos), a Requerida possui meios 

legais e equilibrados, inclusive judiciais, para satisfação do seu crédito, 

sem que para tanto impeça de maneira danosa e irreversível a execução 

dos contratos entabulados, se operando a irreversibilidade inversa no 

caso de não deferimento da medida. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente 

MARVIN LUCAS ALE NADAF, em face da Requerida IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, a fim de que a Ré: 1) Se ABSTENHA de realizar 

cobranças de qualquer espécie sobre o débito sub judice nesta demanda, 

oriundo do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado 

pelo Autor para o curso de graduação em Medicina (R$3.451,52, lançado 

sobre o cadastro da Requerente como sendo relativos ao 1º 

semestre/2018 – Id.14461136 pág.2 a 11), sendo VEDADO inclusive o 

envio dos dados do Autor aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES); caso já exista restrição ao 

crédito enviado pela Ré quanto ao débito em análise, DETERMINO a 

EXCLUSÃO da anotação no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena 

de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em 

MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$500,00 (quinhentos 

reais). 2) DETERMINO que a IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA promova no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas) os atos necessários para a realização 

da matrícula da Autora no curso de graduação contratado neste 2º 

semestre/2018, INCLUINDO os atos afetos à Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento (CPSA) quanto ao aditamento periódico 

deste período (2º/2018) no contrato de financiamento estudantil (FIES), 

permitindo a irrestrita participação do Requerente em todas as atividades 

acadêmicas constantes na grade curricular, acesso à ambiente virtual e 

físico atinentes ao exercício da academia, com recuperação integral de 

eventual falta e/ou nota sucumbida pela ausência de regularidade da 

matrícula da Autora, neste período em que esteve impedida de 

matricular-se em razão do débito em análise; sendo expressamente 

vedada a obstaculização nos semestres subsequentes com fundamento 

na dívida judicializada (R$3.451,52, lançado sobre o cadastro da 

Requerente como sendo relativos ao 1º semestre/2018 – Id.14461136 

pág.2 a 11), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), 

além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em 

R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). DETERMINO o cumprimento 

URGENTE da ordem, ficando desde já autorizada a realização da diligência 

pelo Oficial de Justiça Plantonista. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 

por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas, principalmente pelo 

comprometimento integral da Autora no curso de graduação em apreço, 

Medicina. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014513-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHIGOR SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP (AUTOR)

RHIGOR ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE ARAÚJO COUTINHO (RÉU)

FÁBIO DE ARAÚJO COUTINHO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014513-20.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, ACOLHO as justificativas 

apresentadas no Id.14149134 ao Id.14149135, e RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.14331404 ao Id.14331412, em que foi oportunizado a parte 

Autora sanar as irregularidades assinaladas no Id.13567619. Cuida-se de 

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C LIQUIDAÇÃO DE 

HAVERES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por RHIGOR 

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP (1ª Autora) e 

RHIGOR ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP (2ª Autora) em face 

de FÁBIO DE ARAÚJO COUTINHO (1º Réu) e ALEXANDRE DE ARAÚJO 

COUTINHO (2º Réu), objetivando a dissolução de sociedade empresaria 

por morte do sócio, com apuração dos haveres em favor dos Requeridos 

herdeiros e pedido de alvará judicial em sede de tutela de urgência. 

Narram as Autoras, em síntese que, foram constituídas na modalidade de 

sociedade limitada de pequeno porte pelos sócios Leopoldo de Moraes 
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Godinho Neto (majoritário e administrador) e Miguel Paulo Coutinho 

(minoritário). Afirmam as Requerentes que o sócio minoritário Miguel Paulo 

Coutinho veio a óbito em 27/01/2017, deixando como únicos herdeiros os 

Requeridos, que até a propositura da presente ação não inventariaram o 

Espólio e se escusam dos contatos do representante legal das Autoras, 

sócio remanescente, a fim de resolver a regularidade constitutiva das 

sociedades. Com efeito, a irregularidade constitutiva das Requerentes 

estaria atingindo diretamente o desenvolvimento das atividades 

empresariais, o que estaria sendo agravado em relação a 1ª Requerente, 

porquanto explora o ramo de segurança e vigilância patrimonial, obrigando 

habilitação funcional vigente/válida junto a Polícia Federal, sob pena de lhe 

ser cassada a autorização para funcionamento. Além disso, discorrem 

que o inadimplemento das dívidas contraídas pelo de cujus em vida, 

implicou na restrição dos seus dados, refletindo por consequência na 

viabilidade creditícia das Autoras no mercado, eis que na investigação 

social do quadro societário constam as inúmeras restrições lançadas 

sobre os dados do sócio minoritário. Assim, sustentam ser indispensável 

ao funcionamento das Autoras a averbar na JUCEMAT a alteração do 

contrato social devidamente retificado após o falecimento do sócio, 

contudo, os Réus não manifestam qualquer interesse em resolver a 

pendência constitutiva das Autoras, inexistindo outra alternativa para 

sanar as irregularidades que impedem o funcionamento das Requerentes, 

senão a propositura da presente ação, objetivando em sede de tutela de 

urgência “[...] d) Que seja recebido por este Juízo o documento referente 

ao veículo ofertado a título de caução para fins de concessão da tutela 

provisória postulada nos Autos; e) [...] no sentido de determinar a 

expedição de Alvará Judicial com a finalidade de: (i) “Autorizar” o sócio 

majoritário, Sr. Leopoldo de Moraes Godinho Neto, detentor de 99% das 

quotas sociais da sociedade RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL LTDA – EPP, em solicitar a retirada/exclusão do sócio 

falecido Miguel Paulo Coutinho e, consequentemente, transformar a classe 

societária desta sociedade para a modalidade “EIRELI”, nos termos dos 

artigos 44, VI, e 980-A do Código Civil, nos moldes do 3º Instrumento de 

Alteração Contratual que será protocolado perante a JUCEMAT; (ii) 

“Autorizar” o sócio majoritário, Sr. Leopoldo de Moraes Godinho Neto, 

detentor de 99% das quotas sociais da sociedade RHIGOR 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP, em solicitar a 

retirada/exclusão do sócio falecido Miguel Paulo Coutinho e, 

consequentemente, transformar a classe societária desta sociedade para 

a modalidade de “Empresário Individual”, como disposto no Art. 1.033, § 

único do Código Civil; nos moldes do 2º Instrumento de Alteração 

Contratual que será protocolado perante a JUCEMAT; [...]” (sic 

Id.14331407 pág.7). É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. Observo que o pedido de tutela versa sobre 

expedição de alvará judicial para autorizar a continuidade de sociedade 

empresária após o falecimento do empresário, com alteração da 

modalidade empresária e, consequente, exclusão do sócio do contrato 

social, na forma prevista no item 2.3.2 e 2.3.2.1 da Instrução Normativa 

nº38/2017 emitida pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração 

– DREI, veja: 2.3.2 FALECIMENTO DE EMPRESÁRIO A morte do empresário 

acarreta a extinção da empresa, ressalvada a hipótese de sua 

continuidade por autorização judicial ou sucessão por escritura pública de 

partilha de bens. 2.3.2.1 Sucessão "causa mortis" - sucessor capaz A 

Junta Comercial arquivará a autorização judicial recebida Em seguida, 

deverá ser arquivado Requerimento de Empresário, promovendo a 

mudança da titularidade. Será preenchido o Requerimento de Empresário 

com a qualificação e assinatura do sucessor, mantido o NIRE, o CNPJ e 

demais dados da empresa. É cediço que para a regularização do cadastro 

empresarial em razão de morte do sócio, é imprescindível a participação 

do representante do espólio, ou autorização judicial em caso de 

impossibilidade e/ou recusa injustificada deste, principalmente no aso de 

alienação, cessão, transferência, transformação, incorporação, fusão e 

cisão parcial ou total, e extinção, bem como nas demais hipóteses em que 

há responsabilidade do espólio. Tal imposição decorre da própria 

legislação que prevê a liquidação/extinção da quota societária com a morte 

do sócio (artigo 1.028 do Código Civil), ressalvado os casos previstos em 

lei e no contrato constitutivo da sociedade. Art. 1.028. No caso de morte 

de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser 

diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução 

da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a 

substituição do sócio falecido. Assim, como consequência do artigo 1.028 

do Código Civil, compete à sociedade através de seus sócios 

remanescentes decidir pela liquidação da quota do sócio falecido ou da 

sociedade empresária, com a alteração do contrato social, se for o caso, 

à fim de evitar a extinção empresarial depois da morte do sócio. Logo, a 

regularidade constitutiva da empresa, após a morte do sócio, representa 

condição formal de existência da pessoa jurídica, incumbindo à sociedade 

e seus representantes, decidir exclusivamente acerca das disposições 

saneadoras decorrentes da extinção de fato da sociedade, o que se 

justifica, por exemplo, no indispensável affectio societatis primordial da 

existência da sociedade. Resguardando-se em qualquer dos casos, a 

apuração dos haveres. Em outras palavras, em caso de morte de um dos 

sócios, principalmente para as sociedades constituídas por apenas dois 

membros, é inócuo exigir/impor ao sócio remanescente que continue a 

atividade com a substituição do sócio falecido por seus sucessores ou 

espólio, salvo expressa disposição contratual em contrário. Portanto, 

tenho que a alteração do contrato social na hipótese de morte do sócio, 

não mingua o direito de eventual sucessor ou do espólio, já que 

prosseguirão na ação de apuração do valor das quotas sociais por seu 

valor patrimonial e oportunamente efetuarão a cobrança de eventual 

crédito da sociedade (artigo 1.031 do Código Civil). Registro ser, positivo e 

vantajoso para ambas as partes, bem como para o Estado, a resolução do 

contrato social tão logo se defina o destino da sociedade empresaria, 

principalmente quando a pretensão é a continuidade da atividade de forma 

individual pelo sócio remanescente, em razão do claro desinteresse e falta 

de afinidade para associar-se com os sucessores do sócio falecido, o 

que se evidencia nos autos. In casu, as Autoras são contratualmente 

constituídas por dois sócios e, tendo falecido um deles, optaram pelo sócio 

remanescente, quem, a propósito é o administrador e detentor de 99% 

(noventa e nove por cento) das cotas, por continuar a atividade 

empresarial na modalidade individual, com representação exclusiva do 

sócio remanescente. A par das considerações legais introdutória, não 

vislumbro qualquer obste para que seja autorizado ao sócio remanescente 

representar exclusivamente as Autoras de maneira individual, 

notadamente a própria anuência do de cujus em vida, quando firmou no 

contrato social a seguinte condição para o caso de falecimento do sócio: 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, 

a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o 

incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) 

sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 

resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo 

único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu ócio. (art.1.028 e 

art.1.031,CC/2002) (sic Id.13407540 pág.2) (destaquei) Note que, a 

continuidade da atividade empresarial na forma que o sócio remanescente 

definir, com a participação ou não dos herdeiros/sucessores do sócio 

falecido, evidencia a probabilidade do direito ao pleito provisório formulado 

pelas Autoras. Ademais, não obstante a prematura fase processual, a 

qualidade inequívoca de sócio remanescente e único representante 

constituído no contrato social das Autoras, demonstra que, a opção pela 

continuidade da atividade empresarial na modalidade individual, aliado ao 

permissivo legal do artigo 1.028, inciso II e artigo 1.033, parágrafo único 

ambos do Código Civil, sobretudo anuência expressa no contrato social 

firmado ainda na gestão do sócio falecido, corroboram suficientemente o 

direito de a parte Autora excluir de imediato o nome do de cujus do 

contrato social. Conseguinte, a recusa da JUCEMAT apresentada pela 

parte Autora no Id.14331410 pág.13, ampara concretamente o interesse 

de agir das Requerentes em suprimir a ausência do representante do 

Espólio, a fim de regularizar a constituição da empresa após o falecimento 

do sócio, ao passo que os haveres e deliberações acerca das quotas do 

espólio será detalhadamente apurada com a instrução processual e pleno 

exercício do contraditório e ampla defesa dos sucessores Requeridos. 

Derradeiro, de qualquer forma, seria impossível a continuidade de 

sociedade limitada unipessoal (artigo 1.033, inciso IV, artigo 1.044, e artigo 

1.087, todos do Código Civil), razão pela qual, com o falecimento de um 

dos sócios, as sociedades já estão dissolvidas de pleno direito, bastando 

a regularização nos órgãos públicos. Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade 

quando ocorrer: I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido 
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este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso 

em que se prorrogará por tempo indeterminado; II - o consenso unânime 

dos sócios; III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na 

sociedade de prazo indeterminado; IV - a falta de pluralidade de sócios, 

não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; V - a extinção, na 

forma da lei, de autorização para funcionar. Parágrafo único. Não se 

aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na 

hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua 

titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

transformação do registro da sociedade para empresário individual ou 

para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que 

couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. Art. 1.044. A 

sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas 

enumeradas no art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração da 

falência. Art. 1.087. A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por 

qualquer das causas previstas no art. 1.044. Com efeito, ensejando o 

reconhecimento da probabilidade do direito postulado, especialmente, 

porque a verossimilhança fática, também está demonstrada pelo contratos 

sociais e comprovantes anexados aos Ids.13407538 ao 13407547 e a 

certidão de óbito do Id.13407561, que elucidam a formação societária das 

Autoras e o falecimento do sócio Miguel Paulo Coutinho, bem como a 

existência de dois filhos, Requeridos. Plausível o direito provisório 

perseguido pela parte Requerente. No âmbito do perigo do dano, tenho que 

está demonstrado pela própria natureza jurídica do pedido, porquanto vital 

a existência e funcionamento da pessoa jurídica a sua regular constituição 

junto ao órgão de competente, sendo de amplitude abstrata os danos 

experimentados pela atividade comercial irregular. Destaco que, a 

atividade empresarial desenvolvida pela 1ª Autora (vigilância e segurança 

patrimonial armada), exige efetivo alvará de funcionamento emitido pela 

Polícia Federal, o qual já foi indeferido para o presente exercício em razão 

de inexistir prova da retificação constitutiva da empresa após o 

falecimento de um dos sócios. (Id.14331412 pág.2) Desta feita, reputo 

presente o perigo de dano para fim de subsidiar o deferimento da medida, 

sob pena de encerramento legal das atividades empresariais das Autoras 

em razão da plena extinção societária operada com a morte de um dos 

sócios. Por derradeiro, importa evidenciar que inexiste a possibilidade de 

irreversibilidade do §3º do artigo 300 do CPC, uma vez que a presente 

medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada a 

qualquer tempo, estando inclusive garantida com caução idônea, 

adequada e suficiente a evitar lesão ou dano às partes, veículo indicado 

no Id.14331411; ao passo que as quotas societárias do de cujus, com a 

alteração social, serão transferidas para o próprio sócio remanescente, 

inexistindo risco à reversibilidade da medida ou ao direito de terceiro 

(Réus). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300, §1º do CPC, DEFIRO 

a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Autora, condicionada a 

prestação da caução ofertada no Id.14331411, pelo que DETERMINO: 1) 

RESTRIÇÃO do domínio/posse do veículo FIAT/UNO MULLE WAV ECON, 

placa NPF5827, ano e modelo 2009/2010, exclusivamente à empresa titular 

RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP, registrada 

sob o CNPJ nº14.950.548/0001-07, até ulterior deliberação (Id.14331411 

pág.2). NOMEIO como Administrador-Depositário da caução a Autora 

RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA-EPP, na pessoa 

do seu representante legal. Formalize-se o compromisso nos termos da lei. 

(artigo 159 e seguintes do CPC). 2) Constituída a caução, expeça-se 

ALVARÁ JUDICIAL autorizando o sócio administrador LEOPOLDO DE 

MORAES GODINHO NETO: a) Averbar/solicitar a retirada/exclusão do 

sócio falecido MIGUEL PAULO COUTINHO e, consequentemente, 

transformar a classe societária da RHIGOR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL LTDA-EPP para a modalidade “EIRELI”, de acordo com o 

artigo 44, inciso VI, e artigo 980-A, ambos do Código Civil, nos moldes do 

3º Instrumento de Alteração Contratual que será protocolizada perante a 

JUCEMAT. b) Averbar/solicitar a retirada/exclusão do sócio falecido 

MIGUEL PAULO COUTINHO e, consequentemente, transformar a classe 

societária da RHIGOR ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP para 

a modalidade de “Empresário Individual”, como disposto no artigo 1.033, 

parágrafo único do Código Civil; nos moldes do 2º Instrumento de 

Alteração Contratual que será protocolado perante a JUCEMAT. 

DETERMINO que a Secretaria complemente a qualificação da parte 

Requerida com os dados informados pela Autora na emenda a inicial 

apresentada no Id.14331407 pág.6. Após, CITEM-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no 

artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda a inicial. INTIMEM-SE 

as partes acerca da audiência de conciliação a ser designada, devendo a 

parte Requerente ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005707-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA THIENY CAMARGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005707-93.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Oportunizado a parte 

Autora comprovar a condição de hipossuficiência alegada (Id.12250865), 

embora devidamente intimada, injustificadamente, deixou transcorrer in 

albis o prazo legal, conforme certidão do Id.12732269. Pois bem. O artigo 

98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da assistência judiciária 

gratuita, mediante comprovação de insuficiência de recursos, o que não 

ocorreu neste feito, levando a conclusão de que a parte não atravessa 

situação apta a legitimar o benefício. Destaco que, a mera declaração no 

corpo da exordial, sem a comprovação documental da miserabilidade 

exigida em lei para o deferimento do benefício, não é suficiência para o 

convencimento do juízo, notadamente quando é concedido à parte 

requerente prazo para a devida demonstração do direito à benesse, 

permanecendo a mesma injustificadamente inerte, como ocorreu no caso 

em tela. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO 

DE PISO – DECISÃO ESCORREITA – INCISO LXXIV, ARTIGO 5º, CF/LEI 

1.060/50. Recurso conhecido e desprovido. Demonstrado nos autos 

situação diversa do alegado, não prevalece a presunção de pobre nos 

termos do art. 4º da LAJ e, neste contexto, deve o autor comprovar tal 

requisito, moldes do inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal. 

Mantém-se a decisão que não demonstrados tais predicados, indefere a 

pretensão de gratuidade da justiça. Revoga-se liminar deferida em sede de 

agravo para que o magistrado de piso intime a parte, fixando prazo 

razoável para o pagamento dos custos do processo, sob pena de 

extinção do feito, sem julgamento do mérito e as regras sucumbenciais, se 

for o caso. (AI 75118/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, 

Publicado no DJE 30/08/2016) Importa grafar que pedidos de gratuidade 

constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos 

que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério 

desse benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa 

se autosustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Outrossim, considerando que as 

irregularidades apontadas no despacho do Id.12250865, implicam no 

indeferimento da inicial, a exemplo cito a regularização dos poderes de 

representação postulatória, com fulcro no principio da cooperação e 

economia processual, RENOVO a oportunidade de a parte Autora, no 

prazo para a comprovação do recolhimento das custas processuais de 

distribuição (15 dias), promova a EMENDA A INICIAL SUBSTITUTIVA 
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sanando integralmente os vícios pontuados pormenorizadamente no 

Id.12250865, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029576-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1029576-22.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aventada por TANIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA QUEIROZ, em desfavor de VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL 

S/A), postulando a parte Autora pela concessão de tutela de urgência no 

sentido de que: [...] 2 – Seja deferida a tutela provisória para que a 

empresa hora reclamada suspenda a cobrança do: cobrança de serviços 

terceiros TDATA. R$ 12,00 (doze reais), conforme documentos anexo da 

linha telefônica da reclamante no prazo de 24 horas sob pena de multa 

diária a ser fixada por Vossa Excelência, e a citação da parte reclamada 

para apresentar caso queira defesa por escrito no prazo legal. [...] (sic 

Id.10009555 pág.15) É O NECESSÁRIO. DECIDO Para o deferimento da 

tutela provisória exige-se a definição de qual fundamento jurídico se busca 

amparar o provimento jurisdicional, para que o Magistrado possa identificar 

nos autos a existência dos pressupostos legais inerentes tipo de tutela 

provisória que se busca alcançar. No atual Código de Processo Civil, as 

modalidades de tutela provisória estão esculpidas no artigo 294, que é 

seguido pelos capítulos afetos a cada um dos institutos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência (artigo 300) ou evidência 

(artigo 311). Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada (artigo 303), pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (artigo 305). (identifiquei) A vista disso, insta enfatizar que o 

Juiz é o destinatário dos fatos e conjunto probatório produzido pela parte 

para demonstrar o direito reclamado. Portanto, ao julgador é dirigida a 

prova do direito, com o fito de formar seu livre convencimento, revelado na 

soberania do julgamento devidamente fundamentado, requisito disposto no 

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão porque é quem define e 

indica às partes os pontos que ainda pendem de elucidação para que 

sejam produzidas as provas saneadoras da controvérsia subsistente. 

Conseguinte, sem maiores delongas, devo advertir que, atinente a 

formação técnica da exordial, com supedâneo no artigo 6º e artigo 8º, 

ambos do CPC, é prudente ao Juiz permitir a marcha processual, mesmo 

quando a parte não se resguarde do mínimo de cuidado e zelo na 

elaboração da peça, porquanto as inconsistências voluntariamente 

mantidas após a oportunidade de correção, serão certamente resolvidas 

no saneamento do feito ou na prolação da sentença, após a regular 

instrução do feito, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa. 

Entretanto, sobrevindo pedido de tutela provisório, é indispensável que a 

parte interessada se invista dos meios adequados e legais na elaboração 

do pleito, corrigindo de pronto a inconsistência formal e material 

enumerada de forma pormenorizada pelo juízo, do contrario se impõe o 

indeferimento do pedido, principalmente na hipótese de completo descaso 

à ordem judicial, revelado pelo não atendimento injustificado da 

determinação. In casu, foi oportunizado à parte Autora apresentar emenda 

a inicial substitutiva, com a correção dos inúmeros vícios assinalados na 

decisão proferida no Id.11074367, dentre eles a indicação do fundamento 

jurídico do pedido de tutela, sob pena de indeferimento do pedido de tutela 

provisória. A Requerente, por sua vez, sequer se manifestou quanto a 

ordem do juízo (Id.11955709), mantendo incólume o pedido de tutela 

provisório genérico, sem qualquer menção ao instituto jurídico que 

pretendia ver apreciado o pleito, o que implica no indeferimento do pedido 

nos termos advertido, ao passo que as demais inconsistências poderão 

ser objeto de análise no provimento saneador e/ou de mérito. A propósito, 

ainda no que afeta a desconsideração da parte Autora quanto as 

correções ponderadas pelo juízo, somado aos argumentos declinados na 

inicial, saliento que formação probatória acerca da verdade dos fatos 

alegados, incumbe a parte interessada se valer das cautelas de estilo, ou 

ao menos demonstrar as tentativas infrutíferas de produzir determinada 

prova para a constituição do seu direito, de modo a corroborar 

minimamente a existência do direito judicializado; a exemplo cito o 

adequado instituto da “Produção Antecipada de Prova”, fundado no artigo 

381 e seguintes do CPC, pleiteada de forma preparatória para elucidar os 

fatos que justificam o ajuizamento da ação. É cediço que a Autora se 

enquadra no conceito de consumidora (artigo 2º do CDC) e a Ré, na 

qualidade de fornecedor (art. 3º do CDC). Por essa razão, reconheço a 

incidência, na espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor. 

Contudo, sobressai mencionar que, não são raros os casos em que o 

jurisdicionado, invocando a benesse consumerista prevista no artigo 6º, 

inciso VIII do CDC, se “autodesincumbe” de provar os indícios verossímeis 

seu direito, transferindo indevidamente à parte demandada (fornecedor) o 

ônus de demonstrar a existência do direito do consumidor. No entanto, o 

instituto da “inversão do ônus da prova”, não se presta a constituir “o 

direito” do beneficiário no curso da ação, sua finalidade é imputar à parte 

contrária que traga aos autos determinada situação/prova, que detém sob 

sua custodia, em decorrência do dever legal e/ou da atividade 

profissional/comercial desenvolvidos, o que tornaria o beneficiário 

hipossuficiente/incapacitado trazer ao juízo, com facilidade, aquela 

determinada prova, ou seja, a hipossuficiência é material e/ou técnica, e 

não a que resulta da inatividade subjetiva do consumidor. Portanto, a 

inversão do ônus da prova prevista na lei especial (artigo 6º, inciso VIII do 

CDC), recepcionado pela legislação processual geral no artigo 373, §1º ao 

§4º do CPC, não objetiva a transferência da responsabilidade legal de o 

jurisdicionado comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Em 

verdade, se valer do benefício implica na demonstração da 

hipossuficiência/incapacidade material e/ou técnica de acessar/produzir 

prova custodiada/facilitada em favor da parte contrária, independente do 

gravame financeiro do ato. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 3. A inversão do ônus da 

prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é de 

consumo, pois é preciso que as alegações sejam verossímeis ou que a 

parte seja hipossuficiente. (AgInt no AREsp 774.428/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 

31/10/2017) Destarte, para a concessão da prerrogativa, considero 

inafastavel delinear a responsabilidade sobre o ato ilícito reclamado e 

sobre quem recairá, o que denota a angulação processual. Consigno que, 

a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de 

sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos indispensáveis 

ao deferimento do pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja 

revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 298 do 

CPC, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA vindicada pela Autora TANIA 

CRISTINA DE OLIVEIRA. CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034767-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OILTON CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1034767-48.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL COM PEDIDO DE 
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TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por OILTON CAVALCANTE DA SILVA em 

desfavor de MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA (1ª Ré) e 

ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, objetivando em sede de tutela de 

urgência: [...] IV) Deferida a produção antecipada de provas para que 

Vossa Excelência se digne de designar perito (Código de Processo Civil, 

art. 465), liminarmente (Código de Processo Civil, arts. 294 e 300, § 2º), 

como medida de extrema urgência, fixado dia e hora para a entrega do 

laudo apto a apurar a real deterioração e estado de conservação do 

produto Massa de macarrão para Lasanha de marca ADRIA. [...] (sic 

Id.10714084 pág.17) Instado a corrigir incongruência assinalada acerca da 

elaboração do pedido de tutela de urgência (Id.10816210), o Autor se 

manteve silente, conforme certidão do Id.11457692. É o necessário. 

DECIDO. De proêmio, esclareço que, atualmente, o procedimento especial 

previsto nos artigos 381 ao 383 do CPC, possui rito próprio e finalidade 

especifica, de modo que não há que se falar em tutela de urgência nos 

moldes do artigo 300 e seguintes do citado Diploma Legal, objetivando a 

produção antecipada de prova amparada no rito especial do artigo 381 e 

seguintes da Lei Processual. Tal elucidação foi suficientemente ponderada 

no despacho inicial do Id.10816210, a fim de que o Autor corrigisse a 

incongruência sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência, 

rememore-se: [...] Desta feita, considerando as ponderações exaradas 

pelo próprio Autor, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim 

de adequar o pedido de tutela antecipada, ao rito processual escolhido, 

sob pena de indeferimento do pedido de tutela. [...] (sic Id.10816210 pág.1) 

Contudo, voluntariamente o Autor deixou transcorrer in albis o prazo para 

adequar o pleito ao rito adequado (Id.11457692), inviabilizando a 

verificação dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido de 

tutela pois, forma com que está elaborado não permite ao juízo 

pronunciar-se sem exceder os limites do pedido, porquanto inadequado e 

incompatível com os fundamentos jurídicos indicados pela parte (artigo 

319, inciso III do CPC). Isto porque, o despacho inicial do procedimento 

especial de produção antecipada de prova (artigo 381 e seguintes do 

CPC), utilizado como causa de pedir do pleito provisório do Autor, deve 

admitir ou não a realização da prova com as providências cabíveis com a 

urgência inerente ao próprio rito, não havendo que se falar em concessão 

de tutela de urgência. Note que, a providência jurisdicional é sempre 

urgente e advém da natureza do procedimento “Da Produção Antecipada 

da Prova”, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos. 

Além disso, o resultado do procedimento não vislumbra sentença de 

mérito, em que se possibilite o deferimento do pedido sob a roupagem do 

instituto da tutela provisória, que reguarde/satisfaça “o mérito” da 

demanda, por não ser meritório o instituto da produção antecipada de 

prova. Por outro lado, a tutela de urgência prevista no artigo 300 e 

seguintes do CPC, resguarda em sua natureza o caráter provisório que 

pode ou não ser confirmado na tutela definitiva, se mostrando 

evidentemente incompatível vislumbrar os requisitos afetos à “Tutela de 

Urgência” no procedimento especial vindicado pelo Autor, “Produção 

Antecipada de Prova”. A propósito, relembro que pressupostos da tutela 

de urgência são concomitantes, característica que por si só revela a 

incompatibilidade de se reunir os dois institutos em um mesmo fundamento 

jurídico, tendo em vista, por exemplo, a irreversibilidade dos atos 

produzidos no rito especial, pois finda a produção da prova, haverá 

homologação ou não pelo juízo no aspecto formal, sem haver qualquer 

pronunciamento de valor/decisivo. Portanto, é inconteste que a “Tutela de 

Urgência” (artigo 300 e seguintes do CPC) e o procedimento especial, 

autônomo, da “Produção Antecipada de Prova” (artigo 381 e seguintes do 

CPC), são distintos e incompatíveis, impondo que o jurisdicionado de 

posicione com clareza sobre a opção jurídica pretende receber o 

provimento jurisdicional, sob pena de indeferimento do pedido (litteris 

trecho precitado do despacho do Id.10816210). Esclareço que, no primeiro 

caso, a tutela jurisdicional tem natureza satisfativa ou garantista, de um 

direito ou resultado processual, sendo indispensável que para a 

concessão da medida sejam identificados concomitantemente: a 

probabilidade do direito, risco/perigo concreto de dano ou utilidade do 

processo e por fim, a reversibilidade da medida. Improcedente a ação, ou 

cessada o motivo para sua concessão/manutenção, pode ser revogada a 

qualquer tempo. Seu pleito é provisório e reversível. Ao passo que no 

segundo caso, antes ou incidentalmente à um processo judicial em curso, 

pretende o interessado o recebimento de tutela jurisdicional provisória a 

fim de, em conjunto ou alternativamente: resguardar ameaça ou lesão 

fundado no risco de perecimento da constatação “fática”, justificar a 

solução pacifica de conflito e justificar o ajuizamento de ação, não sendo 

exigido a demonstração da urgência que caracteriza tutela provisória. Não 

há que se falar em revogação/manutenção, seu pleito é 

exauriente/definitivo e homologatório. Impõe-se grafar que, na último 

hipótese, a demonstração do perigo/risco de dano é prescindível, em 

razão de ser óbvio a necessidade provisória da medida pela própria 

natureza fática e evidência do direito. Em comparação com a tutela de 

urgência, a tutela da evidência igualmente exige a plausibilidade do direito 

invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o 

direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente 

reconhecido pelo juiz. (NRY JUNIOR, Nelson e outros. Comentário ao 

Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

pág.871) (grifei) A par destas considerações, concluo que a medida 

provisória aviada pela parte Autora não comporta deferimento à luz do 

procedimento especial autônomo escolhido (Produção Antecipada de 

Prova – artigo 381 e seguintes do CPC; que não se confunde com a 

alteração da ordem de produção dos meios de prova – artigo 139, inciso 

VI do CPC), nem à luz da Tutela Processual Provisória, eis que o 

fundamento jurídico não se enquadrou nas especificações do pedido 

(produção antecipada de prova). Destarte, sendo vedado ao juízo corrigir 

de ofício incorreção sobre o instituto processual adequado à atividade 

jurisdicional, quando tal correção implicar na alteração do rito processual 

(especial ou ordinário) e/ou em onerosidade para a efetivação do 

provimento jurisdicional, notadamente aos beneficiários da gratuidade, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe, principalmente frente no 

silêncio voluntário da parte interessada quando instada a esclarecer a 

incongruência material. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de demonstração 

futura do instituto jurídico vindicado e a presença dos requisitos 

indispensáveis ao deferimento do pleito, é possível que este provimento 

jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro 

no artigo 298 c/c artigo 300, ambos do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada pelo Autor OLTON CAVALCANTE DA SILVA. 

CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, 

do Código de Processo Civil. DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022983-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON APARECIDO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L J DE MARCHI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022983-74.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS com “PEDIDO LIMINAR”, aventada 

por EDSON APARECIDO DA SILVA-ME (1ª Autora) e EDSON APARECIDO 

DA SILA (2º Autor), em desfavor de L. J. DE MARCHI – ME, postulando a 

parte Autora pela concessão de tutela de urgência no sentido de que: [...] 

1) A concessão da liminar pretendida e formalmente requerida INAUDITA 

ALTERA PARS no sentido que oficie os órgãos de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA), para que retirem o nome dos Requerentes do cadastro 

de inadimplentes, uma vez que os títulos aqui em discussão se tratam de 

emissão de notas fraudulentas (doc. Anexo), evitando-se, assim, maiores 

prejuízos a empresa EDSON APARECIDO DA SILVA – ME, e representante 
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legal EDSON APARECIDO DA SILVA que se encontra com suas atividades 

prejudicadas devido aos danos sofridos, ressalvando, serem as notas 

emitidas com datas anterior a abertura da empresa. [...] (sic Id.9161347 

pág.6) É O NECESSÁRIO. DECIDO Para o deferimento da tutela provisória 

exige-se a definição de qual fundamento jurídico se busca amparar o 

provimento jurisdicional, para que o Magistrado possa identificar nos autos 

a existência dos pressupostos legais inerentes tipo de tutela provisória 

que se busca alcançar. No atual Código de Processo Civil, as modalidades 

de tutela provisória estão esculpidas no artigo 294, que é seguido pelos 

capítulos afetos a cada um dos institutos: Art. 294. A tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência (artigo 300) ou evidência (artigo 311). 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada 

(artigo 303), pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental 

(artigo 305). (identifiquei) A vista disso, insta enfatizar que o Juiz é o 

destinatário dos fatos e conjunto probatório produzido pela parte para 

demonstrar o direito reclamado. Portanto, ao julgador é dirigida a prova do 

direito, com o fito de formar seu livre convencimento, revelado na 

soberania do julgamento devidamente fundamentado, requisito disposto no 

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão porque é quem define e 

indica às partes os pontos que ainda pendem de elucidação para que 

sejam produzidas as provas saneadoras da controvérsia subsistente. 

Conseguinte, sem maiores delongas, devo advertir que, atinente a 

formação técnica da exordial, com supedâneo no artigo 6º e artigo 8º, 

ambos do CPC, é prudente ao Juiz permitir a marcha processual, mesmo 

quando a parte não se resguarde do mínimo de cuidado e zelo na 

elaboração da peça, porquanto as inconsistências voluntariamente 

mantidas após a oportunidade de correção, serão certamente resolvidas 

no saneamento do feito ou na prolação da sentença, após a regular 

instrução do feito, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa. 

Entretanto, sobrevindo pedido de tutela provisória, é indispensável que a 

parte interessada se invista dos meios adequados e legais na elaboração 

do pleito, sendo impróprio a formulação de pedido genérico sem mencionar 

sob qual instituto jurídico pretende demonstrar o direito a concessão da 

medida provisória liminar, principalmente na hipótese de completo descaso 

à ordem judicial para emendar a inicial. In casu, foi oportunizado pela 

segunda vez (1ª – Id.9871229) a parte Autora apresentar emenda a inicial, 

desta vez substitutiva, com a correção dos inúmeros vícios assinalados 

na decisão proferida no Id.11068134, dentre eles o interesse de agir da 

pessoa física. Os Autores, por sua vez, sequer se manifestaram quanto a 

ordem do juízo (Id.11996820), mantendo incólume a exordial, 

consequentemente o pedido de tutela provisório genérico, formulado sem 

qualquer menção quanto à modalidade de tutela vindicada, reservando-se 

a denominar “Da Liminar” e “antecipação de tutela”. Esclareço que, não se 

trata de erro material sanável de ofício pelo juízo, uma vez que a correção 

implicaria adentrar nos fatos, fundamentos jurídicos e pedido (artigo 319, 

inciso III e IV do CPC), caracterizando o rechaçado julgamento extra petita; 

inafastavel, portanto, o indeferimento da medida provisória, ao passo que 

as demais inconsistências que resultaram na ordem de substituição da 

inicial, poderão ser objeto de análise no provimento saneador e/ou de 

mérito nos termos em que se apresentam. Consigno que, a presente 

decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em 

caso de demonstração futura dos requisitos indispensáveis ao 

deferimento do pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja 

revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 298 do 

CPC, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA vindicada pela parte Autora 

EDSON APARECIDO DA SILVA-ME (1ª Autora) e EDSON APARECIDO DA 

SILA (2º Autor). CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 

e artigo 335, do Código de Processo Civil. DETERMINO que a Secretaria, 

através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021481-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1021481-66.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27.11.2018, às 

12:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 7 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023057-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. G. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. A. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1023057-94.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 05.11.2018, às 

10:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 7 de agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357977 Nr: 28277-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMERCIO PEÇAS E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DROGA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9.429/MS, ELDA APARECIDA DOS SANTOS MENDEZ - 

OAB:8.436-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MEGA DROGA LTDA EPP, CNPJ: 

05958466000118. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE a parte executada por edital (art. 513, § 2º, inciso IV, 

CPC), para pagar o débito, devidamente acrescido das custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir 

em multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil

Resumo da Inicial: Ação Monitória - A requerente é credora da Requerida 

pela importância de R$ 13.333,34 ( treze mil trezentos e trinta e três reais 

e trinta e quatro centavos) conforme cheques emitidos, os quais não 

foram devidamente pagos. Dá-se à presente causa o valor de R$ 

16.145,99 ( dezesseis mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e 

nove centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a parte executada foi revel 

na fase de conhecimento do presente feito, imperiosa a sua intimação 

para cumprimento da obrigação mediante a publicação de edital, nos 

termos do art. 513, § 2º, inciso IV, do CPC.Dessa forma, em que pese o 

decisum de fl. 117 e a certidão de fl. 118, tenho que, in casu, a parte 

executada não restou devidamente intimada para cumprir a 
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obrigação.Assim sendo, observando-se o valor atualizado apresentado à 

fl. 123, INTIME-SE a parte executada por edital (art. 513, § 2º, inciso IV, 

CPC), para pagar o débito, devidamente acrescido das custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir 

em multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).Decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do Código 

de Processo Civ i l . In t ime-se.Cumpra-se,  exped indo-se  o 

necessário.Cuiabá/MT, 14 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712869 Nr: 7221-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, JOICE 

BARROS DOS SANTOS - OAB:5.924, YONY SOLEY MOLIN - 

OAB:9242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAROL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 39310990000108, Inscrição Estadual: 

133201090. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a parte devedora, nos termos do artigo 513, §2º, IV, 

do Novo Código de Processo Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor da condenação, devidamente atualizado, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Novo CPC.

Resumo da Inicial: Ação Monitória - A requerente é credora da requerida 

da importância de R$ 34.797,01 ( trinta e quatro mil setecentos e noventa e 

sete reais e um centavo), representada pelo cheque prescrito e devolvido 

por ausência de fundos. Atribui à causaa o calor de R$ 37.268,91 (trinta e 

sete mil duzentos sessenta e oito reais e noventa e um centavos).

Despacho/Decisão: Intime-se a parte devedora, nos termos do artigo 513, 

§2º, IV, do Novo Código de Processo Civil, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor da condenação, devidamente 

atualizado, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do 

Novo CPC. Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, 

desde já fixo os honorários advocatícios para esta nova fase do processo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme no art. 523, § 

1º, do Novo CPC.Findo o prazo e não havendo pagamento, 

certifique-se.Intime-se o exequente.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, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916649 Nr: 41210-37.2014.811.0041

 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): IVANY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA

 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 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA, 

Cpf: 46063943153, Rg: 1310397-0, solteiro(a), administradora. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Acção de Execução de Título Extrajudicial - O 

Exequente é credor do ora Executado na quantia de R$ 3.662,35 ( três mil 

sescentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) conforme 

contrato particular de prestação de serviços devidamente assinado. R$ 

3.662,35 ( três mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco 

centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.Nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a 

parte executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.Consigne-se no edital 

de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá 

opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor do débito, com redução à metade no caso de 

pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do 

referido Diploma Processual.Expedido o edital, em se tratando de justiça 

gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. 

Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Após a defesa, intime-se 

o exequente para se manifestar e requer o que entender cabível, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835199 Nr: 40408-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE TEIXEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, elis marina dias pinto - OAB:20.944, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DONIZETE TEIXEIRA DO CARMO, Cpf: 

30789010178, Rg: 1402365, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 
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não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Execução de Título Extrajuducial - A 

exequente é credora do Executado da importância líquida, certa, exigpível 

atualizada de R$ 40.736,25 ( quarenta mil setecentos e trinta e seis reais e 

vinte e cinco centavos) sendo originário de Contrato de Assistência 

Medico Hospitalar firmado entre as partes. Dá-se a causa o valor de R$ 

40.736,25 ( quarenta mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco 

centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível.Assim, nos termos do art. 

256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte executada por 

EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que efetue o pagamento da 

dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil.Consigne-se no edital de citação que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à execução 

ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, 

requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, 

consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.Expedido o 

edital, em se tratando de justiça gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça 

Eletrônico para publicação. Tratando-se de processo com custas, 

INTIME-SE a parte exequente para providenciar a publicação, 

entregando-lhe o edital mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) 

meses da entrega do edital à parte, intime-a para apresentar o 

comprovante da publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, 

intime-a pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 

1.220, CNGC).Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de Julho 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330083 Nr: 2055-37.2008.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVANIR SALESTIANO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6.651-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEVANIR SALESTIANO GOUVEIA, 

Cpf: 36304000197, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Cobrança - Cobrança de débito ao requerido 

referente a consumo de energia elétrica, produto já fornecido pela 

requerente e, até o momento, sem o correspondente pagamento. Dá-se a 

presente causa o valor de R$ 12.083,61(doze mil, oitenta e três reais e 

sessenta e um centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o 

pedido de fls. 105. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses do 

réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.Retifique-se o nome do requerido, 

conforme consta às fls. 99/100.Às providências.

Observações: Ocorrendo à revelia, será nomeado curador especial para 

defesa dos interesses do réu.

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, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433800 Nr: 13115-36.2010.811.0041

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, 

FLÁVIO APARECIDO DINIZ FERREIRA, JUSSARA CRISTINA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDIANA TRANSPORTES E COMÉRCIO 

LTDA, CNPJ: 08387131000185, atualmente em local incerto e não sabido 

FLÁVIO APARECIDO DINIZ FERREIRA, Cpf: 13109947811, Rg: 

24.712.317-1, brasileiro(a), solteiro(a), empresário / comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido JUSSARA CRISTINA REIS, Cpf: 

13085578846, Rg: 19.623.083, brasileiro(a), empresaria. 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 Cobrança - O Autor é credor dos Réus de 

notas fiscais de abertura de crédito para a aquisição de lubrificantes ou o 

que a Petrobras vier de comercializar com garantia hipotecária. Dá se a 

causa o valor de R$ 253.270,29 (duzentos e cinquenta e três mil , 

duzentos e setenta reais, vinte e nove centavos)

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

conforme demonstrado às fls. 126/128, 139, 151, 173 e 210, razão pela 

qual a citação ficta mostra-se cabível.Assim sendo, tendo em vista que já 

foram realizadas buscas nos sistemas disponíveis, DEFIRO o pedido de fl. 

231, pelo que determino a citação por edital dos requeridos Indiana 

Transportes e Comécio Ltda, Flavio Aparecido Diniz Ferreira e Jussara 

Cristina Paes, o que faço com fulcro no art. 256, inciso II, do Código de 

Processo Civil.EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, nos termos do art. 257 do 

supracitado Diploma Processual.Consigne-se no edital de citação que, 

ocorrendo a revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses do réu.Expedido o edital, sendo o autor beneficiário da justiça 
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gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. 

Tratando-se de processo com custas, INTIME-SE a parte exequente para 

providenciar a publicação, entregando-lhe o edital mediante recibo nos 

autos. Passados 02 (dois) meses da entrega do edital à parte, intime-a 

para apresentar o comprovante da publicação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena de extinção do processo 

(arts. 1.219 e 1.220, CNGC).Às providências.Cuiabá, 16 de Julho de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Observações: Ocorrendo a revelia, será nomeado curador especial para 

defesa dos interesses do réu

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, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798959 Nr: 5378-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. COSTA TRR, ITAMAR RODRIGUES 

COSTA, PETROCOSTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, INGRID 

RITZMANN COSTA, NOELI RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): I. R. COSTA TRR, CNPJ: 

02349549000111, atualmente em local incerto e não sabido ITAMAR 

RODRIGUES COSTA, Cpf: 08745499810, Rg: 19.204.293, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido INGRID 

RITZMANN COSTA, Cpf: 59544791272, Rg: 516598, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido NOELI 

RODRIGUES COSTA, Cpf: 18153772830, Rg: 24.419.682, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

PETROCOSTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ: 

02459850000188. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação De Execução por Título Extrajudicial - O 

Exequente é credor dos Executados conforme contrato de confissão de 

dívida com garantia hipotecária relizado em 30/08/2009. Dá-se o valor a 

causa de R$1.130.946,14 ( um milhão cento e trinta reais novecentos e 

quarenta e seis reais e quatorze centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.Nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a 

parte executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.No mesmo ato, 

INTIMEM-SE OS EXECUTADOS acerca da penhora formalizada nos autos 

(fls. 139).Consigne-se no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com 

redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 03 

(três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.Expedido o 

edital, em se tratando de justiça gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça 

Eletrônico para publicação. Tratando-se de processo com custas, 

intime-se a parte interessada, para publicação, mediante recibo nos autos. 

Passados 02 (dois) meses da entrega do edital à parte, intime-se para 

apresentar o comprovante da publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não 

o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena de extinção do processo 

(arts. 1.219 e 1.220, CNGC).Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, 

nomeada a douta Defensoria Pública como sua curadora especial, nos 

termos do art. 72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Após 

a defesa, intime-se o exequente para se manifestar e requer o que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752334 Nr: 4166-52.2012.811.0041

 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): VALMIR BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR BRITO, Cpf: 04734415943, 

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

Finalidade: Chamo o feito à ordem para determinar o cumprimento do 

decisum de fl. 71, com a intimação da parte executada via edital para a 

fase de cumprimento de sentença.

Resumo da Inicial: Ação Monitória - O Exequente é credor do Executado de 

3 cheques o valor de R$ 709,05 (setecentos e nove reais e cinco 

centavos) cada , os quais não foram devidamente pagos. Atribui-se à 

causa o valor de R$ 2.675,48 ( dois mil seiscentos e setenta e cinco reais 

e quarenta e oito centavos)

Despacho/Decisão: Intime-se a parte devedora, nos termos do artigo 513, 

§2º, IV, do Novo Código de Processo Civil, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor da condenação, devidamente 

atualizado, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do 

Novo CPC. Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, 

desde já fixo os honorários advocatícios para esta nova fase do processo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme no art. 523, § 

1º, do Novo CPC.Findo o prazo e não havendo pagamento, 

certifique-se.Intime-se o exequente.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, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 03 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 902620 Nr: 31772-84.2014.811.0041

 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: ELIEUSA PAIM DE GODOY

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (28/03/2014), nos 
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termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º 

do art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

31 de Julho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 938656 Nr: 53962-41.2014.811.0041

 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: ADAEL PONTES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte 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 (28/03/2014), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945631 Nr: 57823-35.2014.811.0041

 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: ADEIR VITURINO DA CRUZ

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o levantamento do valor pago a título de honorários periciais, ante 

a não realização da pericia agendada.

 EXPEÇA-SE alvará em favor Seguradora Líder, conforme dados 

bancários informados à fls. 151/152.

Arquive-se

Às providências.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1075189 Nr: 57578-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIELE MARQUES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O, Miron Fernandes Dias - OAB:10142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio eletrônico, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE, (art. 246, § 1º, 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, 01 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954267 Nr: 2228-17.2015.811.0041

 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: ALY RENJEE NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES VIEIRA DE 

AMORIM - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

Diante da certidão de fls.112, AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias 

a iniciativa da parte interessada.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas necessárias.

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.: 1019040 Nr: 31393-12.2015.811.0041

 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: ROSELI GIBMEIRER

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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, 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 

(fls.74/v), a parte autora se manteve inerte (fl. 75).

 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 
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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, 02 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 410197 Nr: 1124-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTERCARD BRASIL SOLUÇOES DE PAGAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCOLARI E CAREAGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, 

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 Vistos.

Considerando que apenas uma das exequentes manifestou acerca da 

proposta de parcelamento do débito(fls.288), certifique-se acerca da 

intimação da executada Redecard S/A.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

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.: 923100 Nr: 45289-59.2014.811.0041

 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: CARLOS YUHITI HIROSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELA TOBIAS DAMASCENO 

E SILVA - OAB:17.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a certidão de matrícula apresentada à fl. 48 foi emitida 

antes mesmo da propositura da presente ação, entendo que inexiste 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte 

autora, razão pela qual INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 53.

No mais, CONVERTO o julgamento em diligência, o que faço para 

determinar que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos matrícula atualizada do imóvel objeto da demanda.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 700506 Nr: 35129-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7º OFICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT, polisel advogados 

Associados s/c - OAB:355

 DEFIRO parcialmente o pedido de fl. 286, o que faço para determinar o 

retorno dos autos à Contadoria Judicial para que elabore novos cálculos, 

observando-se os seguintes critérios:(i)a correção monetária deve incidir 

a partir da publicação da sentença que fixou a verba honorária;(ii) a 

correção monetária das custas processuais deve incidir a partir do efetivo 

desembolso;(iii)os juros moratórios, em ambas as verbas, devem incidir a 

partir do transito em julgado do acórdão;(iv)os valores devidos deverão 

ser atualizados até a data do depósito judicial de fl. 267 e, após o 

abatimento do valor do referido depósito, deverão ser aplicados sobre o 

saldo remanescente a correção monetária e os juros devidos até a data 

atual, assim como a multa e os honorários advocatícios incidentes em 

razão do disposto no art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil.Apresentados os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

s o b r e  o s  m e s m o s ,  n o  p r a z o  d e  0 5  ( c i n c o ) 

dias.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 797788 Nr: 4168-85.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉZAR LUIZ BENITES SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂMARA LUCIANE GOMES - 

OAB:14.671/MT

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

OAB/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 935398 Nr: 52264-97.2014.811.0041

 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: ANDERSON DA SILVA ROCHA

 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 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 tentada a intimação da 

parte autora por carta, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova (fl. 96), esta, restou infrutífera 

(fl. 99).

Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 84 de 581



perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, 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.

 Intime-se.

Cumpra-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.: 835365 Nr: 40536-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SGUIZARD BORGES, DORIVAL LUZIA, JULIANO 

NEGREIROS DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO VOLPATO, EUNICE CARLONE, 

MANOEL NUNES DOURADO, MARIA RAQUEL KIRST, NELSON PASINI, 

WILTON EURÍPEDES RODRIGUES, NORTON MARCOS GRANZOTTO

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

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

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos.

Ab initio, anoto que as informações solicitadas por meio do Malote Digital 

foram prestadas nesta data.

Nos termos do disposto no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, 

MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se integralmente o decisum de fls.746.

Às providências.

 Cuiabá, 06 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905722 Nr: 34045-36.2014.811.0041

 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: VALDEIR TEODORO DA SILVA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, 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 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. 147), a parte autora se manteve inerte (fl. 148).

 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 29589 Nr: 1772-05.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHECHIN JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 

LTDA, ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEREDO, BENEDITO PAULO DE 

CAMPOS, JOSÉ CARLOS RACHID JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - OAB:20.619, 

DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT, HÉLIO MACHADO 

COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, MARCELO BENEDITO LARA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 18.528, MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM 

- OAB:6706/MT

 Vistos.

Ab initio, INDEFIRO o pedido de sobrestamento contido na petição de fl. 

596. PROCEDA-SE com a anotação dos procuradores do executado 

Antônio Carlos Rey de Figueiredo, nos termos da procuração de fl. 597.

DEFIRO parcialmente o pedido de fl. 601, pelo que determino a expedição 

de novo mandado de avaliação, ficando, desde já, autorizado, se 

necessário, o auxílio de força policial, nos termos do art. 139, inciso VII, do 

Código de Processo Civil.

Outrossim, anote-se no mandado que, havendo resistência ou 

impedimento no cumprimento do ato, deverá o Oficial de Justiça conduzir o 

responsável à Delegacia de Polícia competente para adoção das 

providências cabíveis para apuração dos crimes previstos no artigo 330 

do Código Penal.

No que se refere ao imóvel a ser avaliado, INTIME-SE a parte exequente 

para, nos termos do que determina o art. 844 do CPC, providenciar o 

registro imobiliário da penhora, comprovando nos autos a averbação 

mediante a juntada de matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Por fim, no que se refere ao pedido de fl. 604, INTIME-SE a parte 

exequente para, no mesmo prazo supra, acostar aos autos as matrículas 

atualizadas dos imóveis que requereu a penhora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 933459 Nr: 51154-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLPATO & CIA LTDA ME, HENRIQUE SOTTOMAIOR 

VOLPATO, PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA, TREVO 

COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINERIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/MT, ALEXANDRE CESAR LUCAS - OAB:15026/MT, ARTUR 

BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT, FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:7.167/MT

 Vistos,

DEFIRO a penhora do veículo localizado através do sistema RENAJUD, 

individualizado pela exequente às fls.110/112, servindo a presente 

decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição 

veicular, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.

Proceda-se à apreensão e remoção do bem, ficando o exequente como 

fiel depositário.

 Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do Código de 
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Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, assim 

como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, requeira a 

substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do 

citado Diploma Processual.

Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com 

os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 243200 Nr: 11605-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUNIO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON VIEIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DA SILVA - OAB:5322-A, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, UNIC - 

UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINE 

- UNIJURIS - OAB:6667-A, WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:16628-E

 Vistos.

Considerando que a presente execução já restou suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano (fls. 185 e 190), assim como que, devidamente intimada, a 

parte exequente nada requereu (fl. 191), DETERMINO 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, 02 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023156 Nr: 33491-67.2015.811.0041

 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: GILCINEI NEGRÃO DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 a 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 impulsionar os autos e informar o seu endereço atual, 

sob pena de extinção (fl. 159), a parte autora se manteve inerte (fl. 160).

Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, 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.

 Intime-se.

Cumpra-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.: 940325 Nr: 54747-03.2014.811.0041

 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: JONES CESAR RODRIGUES DO PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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, através de seu 

procurador, para impulsionar os autos e informar o seu endereço atual, 

sob pena de extinção (fl. 85 e 97), a parte autora se manteve inerte (fl. 86 

e 98).

Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, 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.

 Intime-se.

Cumpra-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.: 778098 Nr: 31490-17.2012.811.0041

 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: BARBOSA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249, 

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - 

OAB:8926/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 
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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.: 900797 Nr: 30452-96.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE MADALENA SILVA DE MORAES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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. 117), a parte autora se manifestou alegando que não logrou êxito em 

localizar a autora para as pericias designadas e que não possui novos 

endereços daqueles já informados na inicial. (fl. 122/123).

 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051027 Nr: 46924-41.2015.811.0041

 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: APDSM, AGNALDO ELIAS MOREIRA 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: 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, 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.76), a parte autora se manteve inerte (fl. 77 – a numerar).

 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, 02 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 891735 Nr: 24382-63.2014.811.0041

 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: MARIA DE FÁTIMA RAMOS ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 tentada a intimação da 

parte autora por carta, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção (fl. 89), esta, restou infrutífera (fl. 91).

Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 03 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072392 Nr: 56369-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI ALCANTARA DE CARVALHO

 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

 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. 110), a parte autora se manteve inerte (fl. 111).

 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 
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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.: 1053159 Nr: 47984-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS TARGINO DE ARAUJO

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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.: 1072890 Nr: 56603-65.2015.811.0041

 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: MARIA ZILDA DA ROSA

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

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

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

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/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$ 2.362,05 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (01.03.2015), 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.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 seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873699 Nr: 12366-77.2014.811.0041

 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: ANDERSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

 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 a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da 

parte autora por carta, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção (fl. 152), esta, restou infrutífera (fl. 154).

Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, 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.

 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.: 909043 Nr: 36182-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA CAMURCI

 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: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS

 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 carta para 

manifestar acerca da ausência na data designada da pericia medica (fl.93) 

e também 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.94), a parte autora se manteve inerte (fl. 

95).

 Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 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.: 1067386 Nr: 54243-60.2015.811.0041

 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: RENATO AFONSO 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS, 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, 03 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 948605 Nr: 59466-28.2014.811.0041

 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: VANELIA NOGUEIRA ARAUJO 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: 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 PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (05.12.2014), 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1066613 Nr: 53945-68.2015.811.0041

 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: VALCI DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/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 PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 ( sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(25.02.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 02 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752334 Nr: 4166-52.2012.811.0041

 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): VALMIR BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital, no prazo de 05 ( cinco ) dias, para a sua publicação em jornal de 

grande circulação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1024793 Nr: 34189-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECA, LCA, ENIVALDO DA SILVA AGUIAR, JCCA, 

JONEIS MENDES ARAUJO, ENIVANIA CARBONATO AGUIAR

 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

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito 

em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC).Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 31 de 

Julho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 234410 Nr: 3584-62.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA ATALIA FONTES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:15.791/MT, WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:8.070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, Décio Arantes Fereira - OAB:5920, GLAUCIA ÁGUEDA DA 

SILVA MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT, IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7920/MT, MARIA HEDVIGES 

MARTINS DE BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 Nesta data, intimo a parte executada para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 939587 Nr: 54379-91.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAFÁ ALVES BEZERRA

 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, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 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. 103), a parte autora se manteve inerte (fl. 104).

 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 422280 Nr: 7332-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON GOMES ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARIANA RUZA - 

OAB:11882-B, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Ab initio, anoto que as informações solicitadas por meio do Malote Digital 

foram prestadas nesta data.

Nos termos do disposto no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, 

MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se integralmente o decisum de fls.306.

Às providências.

 Cuiabá, 06 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798959 Nr: 5378-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. COSTA TRR, ITAMAR RODRIGUES 

COSTA, PETROCOSTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, INGRID 

RITZMANN COSTA, NOELI RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital, no prazo de 05 ( cinco ) dias, para a sua publicação em jornal de 

grande circulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1109047 Nr: 14277-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA GUEDES DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 433800 Nr: 13115-36.2010.811.0041

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, 

FLÁVIO APARECIDO DINIZ FERREIRA, JUSSARA CRISTINA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital, no prazo de 05 ( cinco ) dias, para a sua publicação em jornal de 

grande circulação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173430 Nr: 41479-08.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MAIKO DE ASSUNÇÃO

 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:5.736-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, 03 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1038098 Nr: 40626-33.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/MT

 Vistos,

Com vistas a não obstar a tramitação do processo de execução em 

apenso (Código 1038098), proceda-se o desapensamento dos embargos 

à execução.

Intime-se a embargante para a apresentação dos memoriais finais, eis que 

o processo permaneceu concluso após a audiência de instrução.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 446102 Nr: 20531-55.2010.811.0041

 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: ADRIANO RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LUAN CAMARGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MÁRIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMAR REZZIERI - 

OAB:10.601/MT, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo para manifestação do autor acerca da 

decisão de fls.92

Após, venham-me os autos conclusos para análise da ocorrência de 

litispendência.

Às providências.

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.: 448038 Nr: 21666-05.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS LUAN CAMARGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - OAB:OAB/MT 

10.601, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO 

JÚNIOR - OAB:4636/MT, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

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.: 776648 Nr: 29977-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FERIS ZAROUR, HEITOR ZAROUR BARUA, JOAO 

JOSE DE AMORIM

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

INCORPORADORA LTDA - ME, IMOBILIÁRIA IDEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ CARDOSO FILHO - 

OAB:10.248 MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Vistos.

Intimem-se os exequentes para se manifestarem sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pela executada Imobiliária Ideal 

Ltda.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de Julho 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 334600 Nr: 5473-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE DORNELLAS 

MARQUES - OAB:9090-MS, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Nos termos do art. 252 do Código de Processo Civil, não compete 

ao Juízo determinar a realização de citação por hora certa, mas sim ao 

próprio Oficial de Justiça realizá-la, em caso de suspeita de ocultação, 

mediante certidão pormenorizada do ato.Assim sendo, sendo aplicável ao 

ato de intimação, por analogia, o disposto no artigo supracitado, com fulcro 

no art. 275, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente o 

pedido de fl. 190, o que faço tão somente para determinar que seja 

expedido novo mandado de citação, a ser regularmente cumprido por 

Oficial de Justiça, nos termos do que determina a Lei Processual 

Civil.Anote-se no mandado, porém, que a efetivação do ato por hora certa 

deve ocorrer apenas em caso da existência de suspeita de ocultação, 

cabendo ao Oficial de Justiça verificar, no momento do cumprimento, se 

existe ou não tal suspeita e, sendo o caso, proceder com a intimação por 

hora certa.Por fim, em consulta ao Sistema BACENJUD, verifiquei que os 

valores bloqueados não foram transferidos para a Conta Única (fls. 

163/165).Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, 

mas por meio menos oneroso ao executado, PROCEDI, nesta data, com a 

transferência dos numerários indisponibilizados para conta vinculada ao 

juízo, conforme extrato que segue. Tal medida se justifica porque, a partir 

da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre 

remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, 

deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Destarte, 

entendo que há necessidade de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5º, 

do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao 

adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao 

devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos 

privar o credor da correção monetária.Portanto, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 893130 Nr: 25302-37.2014.811.0041

 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: BRAZ DA SILVA FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

 Considerando a exceção de pré - executividade apresentada às fls. 

186/189, em atenção ao disposto nos art. 9º e 10º do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao pleito.

 Transcorrido o prazo, retorne-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01º de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391147 Nr: 26471-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA COMERCIO DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DELBARCO NEVES - 

OAB:6743, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, MAYNA DANTAS DE 

CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/MT

 Vistos.

Ante o trânsito em julgado da sentença de fls.203/205, proceda com a 

transferência do valor de R$ 2.699,89 (dois mil seiscentos e noventa e 

nove reais e oitenta e nove centavos) para conta única judicial, bem como 

desbloqueie a importância de R$ 629,95 (seiscentos e vinte e nove reais e 

noventa e cinco centavos) referente ao excesso de execução 

encontrado.

 Cumpra-se.

Após tomadas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

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.: 93149 Nr: 11079-02.2002.811.0041

 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: AUTO PEÇAS E MECÂNICA VM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DO COM. DE AUTOM. PEÇAS E SERV. CBA E VG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:1516/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BAGGIO RICHTER - 

OAB:6873-MT, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT, VALERIA 

CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4.676/MT

 Vistos.

Tendo em vista a concordância da exequente (fls.570), HOMOLOGO o 

cálculo de fls. 557.

Considerando que a parte exequente requereu o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, INTIME-SE a parte executada por carta, nos termos 

do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil, 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, 01º de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 392871 Nr: 28248-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FORTUNATO BARBORENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6.651-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943

 Vistos.

DEFIRO o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser 

cumprido no endereço informado à fl. 124.

Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, assim 

como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, requeira a 

substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do 
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citado Diploma Processual.

Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com 

os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 873795 Nr: 12455-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DE SOUSA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a intimação não foi recebida pela 

parte requerente, uma vez que a correspondência destinada à intimação 

pessoal retornou com a informação “não proc.” (fl. 127), não 

perfectibilizando, assim, o ato processual.

Em razão disso, INTIME-SE o perito para designar nova data para 

realização de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por Oficial de Justiça) e 

por meio de seu advogado constituído nos autos (via Diário da Justiça), do 

novo agendamento, anotando-se que a omissão ensejará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova.

 Observe-se, para intimação pessoal da parte autora, o endereço 

noticiado na inicial.

Com a entrega do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090332 Nr: 6263-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE LIMA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - 

OAB:12.333

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatorio DPVAT proposta 

por Gislaine Lima de Souza em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros.

No depacho constante á fl. 43, o feito foi regularmente recebido, ocasião 

na qual, este Juízo determinou a citação da parte requerida para 

apresentação de contestação, sem a designação de audiência de 

conciliação.

Regularmente citada (fl. 48), a requerida Porto Seguro Cia de Seguros 

apresentou contestação á fls. 49/64 acostada aos autos.

Em seguida, a parte requerente apresentou a impugnação (fls. 77/90).

É o breve relato.

 DECIDO.

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

Contudo, considerando que a presente ação versa sobre direitos 

disponíveis, assim como que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 26 de Outubro de 2018, às 10h45min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

por intermédio de seus procuradores, com as advertências do artigo 334, 

§§ 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 916171 Nr: 40897-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA NAYARA DE ALMEIDA NEVES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o levantamento do valor pago a título de honorários periciais, ante 

a não realização da pericia agendada.

 EXPEÇA-SE alvará em favor Seguradora Líder, conforme dados 

bancários informados à fl. 91.

Arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1060790 Nr: 51379-49.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA, ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. MENEZES FRANÇA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6.687/MT, FELIPE DIEGO SANTOS - OAB:307577, JOSÉ 

THEOPHILO FLEURY - OAB:133298/SP, LEONARDO GOMES BRESSANE 

- OAB:10.102/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11.637/MT

 Conforme acórdão de fls. 83/87, foram concedidos efeitos suspensivos 

ao presente embargos à execução.

 Intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777602 Nr: 30970-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEROLA MODA INTIMA COMERCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

BARROS - OAB:206335/SP, DENIS DONAIRE JUNIOR - OAB:147015/SP, 

LEANDRO MARCANTONIO - OAB:180586, MILENA LOPES CHIORLIN - 

OAB:205532/SP, THÁSSIO HENRIQUE JOSÉ SILVA - OAB:323.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.BACENJUD: ...l, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete 

para a efetivação da constrição acima deferida através do Sistema 

Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores. ...4.DELIBERAÇÕES 

FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas 

judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o 

pagamento do débito exequendo, 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 
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presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem 

manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Por fim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá/MT, 04 de Junho de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1119337 Nr: 18440-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CHAVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 08 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 237450 Nr: 6516-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOMAT ZOOTECNICA MATO GROSSO LTDA, 

JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Suspendo 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).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1042312 Nr: 42644-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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.DEFIRO o levantamento dos honorários periciais não realizados, 

mediante a expedição do competente alvará, em favor da 

Seguradora.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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455347 Nr: 26552-47.2010.811.0041

 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: EMPRESARIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - ME, ADRIANO 

AMBROSIO PEREIRA, LINKWEAR DIGITAL SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINKWEAR DIGITAL SERVICE LTDA, 

CNPJ: 04889212000122. 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 Monitória, conforme, a requerente firmou com o 

primeiro requerido, contrato de fomento mercantil de prestaçao de 

serviços conjugada com a compra e venda de ativos mercantis. No 

contrato o segundo requerido, figurou como responsavel solidário em 

relação às operações que seriam realizados com a requerente, pelo que 

também demonstra o contrato mencionado. No entanto, a requerente, após 

o deposito realizado na data aprazada foi surpreendida com a devolução 

do cheque. Diante disso, iniciaram varias tentantivas de recebimento do 

titulo, porém todas sem exito, senão restando outra duvida o ensejo da 

presente ação.

Despacho/Decisão: Em relação à correspondência recebida, conforme AR 

de fls. 142, considerando que tal endereço diz respeito à consulta da 

pessoa fisíca do requerido Adriano Ambrosio Pereira, reputo que não se 

operou a citação, pois esta é ato pessoal.Ademais, compulsando os autos 

verifica-se que foram esgotadas as tentativas de buscas para localização 

dos requeridos, razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que 

DEFIRO o pedido de fls. 146/147. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo 

de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, 

indicados no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do 

Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital de citação que, 

ocorrendo à revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 
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interesses dos réus.Quedando-se inertes os citandos, fica, desde já, 

nomeada a douta Defensoria Pública como curadora especial, nos termos 

do art. 72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.

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, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 22 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927020 Nr: 47669-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERTON CELSO BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EBERTON CELSO BIANCHI, Cpf: 

83593039915, Rg: 1149817-0, brasileiro(a), casado(a), gerente. 

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 Consignação em Pagamento com Pedido de 

Liminar. Conforme os autos, o requerente repassou o cheque para o 

requerido, porém não havia fundos suficientes em sua conta. Hoje o 

requerente necessita da retirada da restrição do seu nome. Ocorre que o 

cheque foi utlizado e entregue ao credor ( requerido).

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o 

pedido de citação por edital. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 

(trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no 

art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, 

certificando-se nos autos.Faça constar no edital de citação que, 

ocorrendo à revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses do réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a 

douta Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 

72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.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, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 07 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 804405 Nr: 10872-17.2013.811.0041

 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: MARIANA LIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY KATIA BENEVIDES 

VIEGAS - OAB:16993, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO ROGERIO 

BORGES FREITAS - OAB:8ª DEFENSORIA

 Vistos etc.

Defiro o pedido de citação por edital, tendo em vista que a citação do 

requerido no endereço constante no sistema INFOJUD restou infrutífera.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171947 Nr: 40972-47.2016.811.0041

 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: THATIANE MENDES DOS SANTOS

 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:17.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES CANO - OAB:8506-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, 03 de Agosto de 20118.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1025139 Nr: 34362-97.2015.811.0041

 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: JO, ALAIS ORZECHOVSKI

 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.

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.
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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. 218), a parte autora se manteve inerte (fl. 219).

 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.: 827841 Nr: 33701-89.2013.811.0041

 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: EDNA MARIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/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 tentada a intimação da 

parte autora por carta, para dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção (fl. 127), esta, restou infrutífera (fl. 130).

Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 02 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 863673 Nr: 4557-36.2014.811.0041

 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: GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

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

OAB:OAB/MT 13.241-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:14.099/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932799 Nr: 50831-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO REGER DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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),bem como CONDENO 

a parte Requerente 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 

CódigoRegistrada 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 712869 Nr: 7221-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, JOICE 

BARROS DOS SANTOS - OAB:5.924, YONY SOLEY MOLIN - 

OAB:9242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte autora para retirar o 

Edital, no prazo de 05 ( cinco ) dias, para a sua publicação em jornal de 

grande circulação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1067973 Nr: 54504-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON OLIVEIRA DE MORAES

 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:5.736/O/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, torno sem efeito a publicação do dia 

24/04/2018 e intimo a parte requerida para juntar nos autos a guia de 

comprovante de pagamento dos honorários periciais contendo o numero 

da conta judicial, no prazo de 05 ( cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 448159 Nr: 21753-58.2010.811.0041

 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: ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. B. REUTER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ATTIE CALIL 

JORGE - OAB:140525/SP, PEDRO WANDERLEI RONCATO - OAB:107020, 

TATIANA RONCATO ROVERI - OAB:315677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminho nova intimação do despacho de fls. 

130 visto que na publicação anterior não constou o nome do advogado 

substabelecido, Dr. Luiz Antonio Attié Calil Jorge. Despacho: Vistos. Ab 

initio, PROCEDA-SE com a correção da numeração dos autos a partir da 

folha 50, haja vista que consta uma folha sem numeração antes da folha 

numerada como 51. Compulsando os autos, verifico que o presente feito 

se trata de Ação de Cobrança, consoante se afere da petição de emenda 

acostada às fls. 50/51 (a numerar) e do despacho de fl. 54. Assim sendo, 

não há que se falar em arresto de bens, pelo que INDEFIRO o pedido de fl. 

122. No mais, visando dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE, por meio de 

seu patrono, a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a 

citação da parte requerida (art. 240, § 2.º, do CPC), requerendo o que 

entender de direito para tanto. Não atendida a determinação judicial no 

prazo supra, INTIME-SE a parte autora pessoalmente, via correios, para 

dar adequado impulso ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, § 1º, CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131301 Nr: 23533-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FIGUEIREDO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUETA GONÇALVES DA COSTA, 

LURDES SALOMÉ SANTOS

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

OAB:11.968/MT, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA GREFE DE 

MELO SANT ANA - OAB:12158

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES, OAB/MT nº 20584, para que 

devolva estes autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096252 Nr: 8946-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PERES PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PIONEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS 

LTDA - ME, CNPJ: 70495460000113, Inscrição Estadual: 131482564. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Execução de Título Extrajudicial contra 

devedor insolvente - A Executada é devedora do Exequente de um 

cheque, no valor de R$38.000,00 ( trinta e oirto mil reais), em virtude de um 

negócio jurídico lícito, pactuado entre as partes. Dá-se ao pleito o valor de 

R$ 39.608,37 ( trinta e nove mil reias seiscentos e oito reais e trinta e sete 

centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.Nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a 

parte executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.Consigne-se no edital 

de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá 

opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor do débito, com redução à metade no caso de 

pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do 

referido Diploma Processual.Expedido o edital, em se tratando de justiça 

gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. 

Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Após a defesa, intime-se 

o exequente para se manifestar e requer o que entender cabível, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 02 de agosto de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 740849 Nr: 37608-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJHONI ADÃO WELKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DE BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/O, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, INDEFIRO o pedido de novas buscas de ativos financeiros 

(BACENJUD), tendo em vista que, além de já haver sido efetivada a 

tentativa de penhora on line por mais de uma vez nos presentes autos, a 

parte exequente não demonstrou qualquer modificação na situação 

econômica da parte requerida.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.
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Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741575 Nr: 38393-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALZIRENE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOTIRES CIAL. DE PNEUMÁTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ECOTIRES CIAL. DE PNEUMÁTICOS LTDA. 

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 Consignação em Pagamento, conforme os 

autos, a requerente expediu um cheque na qual foi nominado em favor da 

empresa requerida,tendo sido datado para 15/03/2009. As tentativas da 

requerente para compensar o referido título de crédito resultaram 

infrutiferas. Diante disso, as empresas credora estão em lugar incerto e 

não sabido, restando somente a via juducial e da forma que propõe.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o 

pedido de fls. 52. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses do 

réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.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, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 22 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945165 Nr: 57466-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIMAR PEDRO DE MORAIS

 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

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 06/02/2018 às 09:00 horas, no consultório da Perita - Mairy Noce 

Brasil, situado na Clínica da Mulher, Rua G, n. 10, Miguel Sutil, nesta 

Capital, fundos do antigo Hospital São Thomé e nas imediações da TV 

Gazeta, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável pela 

condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945165 Nr: 57466-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIMAR PEDRO DE MORAIS

 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 em Correição.

Intime-se a perita nomeada às fls. 35, para designar nova data para 

realização de perícia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Após, intimem-se as partes, a comparecerem ao ato.

 Cumpra-se.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002388-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002388-54.2017.8.11.0041 AUTOR: LIBERTY 

SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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: 1017051-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNNE DOS SANTOS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, por 

seu advogado, para comparecer na audiência de conciliação na data 

correta que é dia 03/09/2018, às 08:30 horas, sala 05, na Central de 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Com a finalidade de sanar eventuais 

dúvidas, informo que a parte autora compareceu na Central de Conciliação 
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e no Gabinete da 9ª Vara em data equivocada 03/08/2018, ocorre que a 

audiência está marcada para o dia 03/09/2018, e conforme termo de 

retificação da central de conciliação, mandado de citação, intimação feita 

via DJE, decisão judicial constante nos autos a data da audiência de 

conciliação é dia 03/09/2018, às 08:30 horas. Cuiabá - MT, 07 de agosto 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária da 9ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034475-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SINGAME FEDATTO (AUTOR)

UBALDO ANTONIO FEDATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STANLEY MARX DONATO TENORIO OAB - PB12660 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DIEGO BECKER GOMES DOS SANTOS (RÉU)

EDSON JOSE GASPAROTTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1034475-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: UBALDO ANTONIO FEDATTO, EUNICE SINGAME FEDATTO RÉU: 

CELSO DIEGO BECKER GOMES DOS SANTOS, EDSON JOSE 

GASPAROTTO Vistos etc. Ao Id: 12051584 à 12051565 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, os quais 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 via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 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. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005899-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A J TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURENA CHRISTIAN GODINHO CONSTANTE OAB - GO29141 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005899-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

A J TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME Vistos etc. Considerando que 

a parte requerida não foi devidamente citada, conforme se depreende da 

Correspondência Devolvida de ID 14172039, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 08/10/2018 às 12h30m, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. EXPEÇA-SE o competente 

mandado de intimação. No mais, determino o integral cumprimento da 

decisão anteriormente proferida nos autos (Id 13426105). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013493-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERNANDES CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT0009825A (ADVOGADO)

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013493-28.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: NELSON FERNANDES CAMPOS JUNIOR REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Dpvat proposta por NELSON 

FERNANDES CAMPOS JUNIOR contra SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A parte requerente aportou aos autos pedido de desistência da 

ação (Id:10611155). Instada a se manifestar, a parte requerida 

compareceu aos autos (10822270), informou não concordar com o pleito, 

sem antes colher o depoimento pessoal da mesma para esclarecimentos 

quanto aos fatos, quanto ao conhecimento da ação e, principalmente, se 

esta de acordo com a desistência da ação. É o relatório. Decido. Conforme 

se depreende dos autos, o pedido de desistência da ação foi deduzido em 

momento posterior ao prazo para resposta, havendo necessidade da 

concordância do réu acerca da desistência proposta, de acordo com o 

disposto no art. 485, § 4º, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o 

mérito, quando: (...) § 4º - Oferecida a contestação, o autor não poderá, 

sem o consentimento do réu, desistir da ação.” Conforme relatado, a parte 

ré discorda do pedido de desistência, nos termos do artigo 485, VIII do 

CPC. No entanto, tal irresignação não merece prosperar, pois carece de 

fundamentação plausível para tal contrariedade, pois a simples 

discordância não tem o condão de impedir a homologação da desistência, 

devendo o réu fundamentar sua oposição em motivo relevante e 

justificável. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. DISCORDÂNCIA 

FUNDAMENTADA DO RÉU. ART. 267, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

MOTIVO RELEVANTE. O pedido de desistência da ação após a 

contestação exige o consentimento do réu, nos termos do art. 267, § 4º, 

do CPC. Ainda que fundamentada a discordância com o pedido de 

desistência, ausente motivo relevante e justificável para a discordância é 

de ser mantida a sentença que homologou a desistência da ação. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70050978568,... (TJ-RS , 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 11/10/2012, Décima 

Sétima Câmara Cível) PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA. DISCORDÂNCIA INFUNDADA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. HAVENDO 

O APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, COM O 

EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELA RÉ, IMPÕE-SE, PARA 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO, A 

MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA P ARTE REQUERIDA. 2. À LUZ 

DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 

267, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NECESSÁRIA A 

FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL PARA A CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO 

AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 3. NO CASO EM APREÇO, NÃO SE 

AFIGURAM PLAUSÍVEIS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA 

APELANTE, NÃO IMPORTANDO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM QUALQUER 

PREJUÍZO À REQUERIDA. 4. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

( T J D F  -  A p e l a ç ã o  C í - v e l  3 3 7 1 1 4 0 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0033711-40.2008.807.0003, Relator FLAVIO ROSTIROLA, Julgamento: 

30/09/2009, Órgão Julgador: 1ª Turma Cível, Publicação: 19/10/2009, DJE 

Pág. 91) (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 2766 PR 2005.70.04.002766-1, 

Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Julgamento: 

26/05/2009, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 

17/06/2009) PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RENÚNCIA. 

INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS. O AUTOR PODE DESISTIR DA AÇÃO 

APÓS A CONTESTAÇÃO DO FEITO DESDE QUE HAJA CONCORDÂNCIA 

DO RÉU. A DISCORDÂNCIA DEVE SER JUSTIFICADA COM BASE EM 

EFETIVO PREJUÍZO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 

DISPOSIÇÃO LEGAL QUE CONDICIONA A CONCORDÂNCIA POR PARTE 

DA FAZENDA PÚBLICA COM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PARTE 

AUTORA À RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO (ART. 

3º DA LEI Nº 9.469/97) DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A 

CONCILIAR OS DIREITOS DE AMBAS AS PARTES À TUTELA 

JURISDICIONAL. 1. Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor 

não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 267, § 4º, 

do CPC). A discordância do réu em relação ao pedido de desistência deve 

ser justificada em face da existência de prejuízo decorrente da 

homologação do pedido. 2. O art. 3º da Lei nº 9.469/97, que determina que 

a Fazenda Pública concorde com o pedido de desistência desde que haja 
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renúncia do autor sobre o direito que se funda a ação, incorre em uma 

impropriedade: concordar com o pedido de desistência, que implica a 

possibilidade de ser proposta novamente a ação, e ao mesmo tempo com 

a renúncia ao direito sobre que se funda a ação, que compreende a 

desistência no seu prosseguimento, porém com a impossibilidade de 

propô-la novamente. 3. A oposição ao pedido de desistência 

fundamentada nesse dispositivo legal não consiste propriamente em 

justificativa dessa oposição apta a não ensejar a homologação do pedido, 

mas em justificativa de sua oposição injustificada e, portanto, ilegítima, pois 

a mera oposição implica abuso de direito, não se justificando tratamento 

diferenciado para a Fazenda Pública. 4. O art. 3º da Lei nº 9.469/97 deve 

ser interpretado à luz dos princípios constitucionais orientadores do 

processo civil e legislação processual correlata; a interpretação desse 

dispositivo legal não deve conduzir à inviabilidade de a Fazenda Pública 

consentir com o pedido de desistência da ação, não desobrigando a 

Fazenda Pública a ter de justificar a sua oposição com fundamento em 

efetivo prejuízo decorrente da homologação do pedido. 5. Improvimento da 

apelação. (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 2766 PR 2005.70.04.002766-1, 

Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Julgamento: 

26/05/2009, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 

17/06/2009). Assim, não trazendo o requerido motivo relevante a justificar 

a discordância, a homologação do pedido de desistência é medida que se 

impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do requerido de Id: 

10822270, e por consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 2.°, 

do CPC. Entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos (art. 98, § 3º do CPC), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da 

Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais. P.R.I. Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e formalidades 

de estilo. Cumpra-se Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010548-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET (AUTOR)

REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010548-34.2018.8.11.0041. AUTOR: PABLO 

EMILIO SANCHEZ MOSET, REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ RÉU: 

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Vistos. Inicialmente recebo a emenda 

inicial de ID. 13847969. Considerando que não foi possível citar a 

requerida dentro do tempo hábil de ao menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

08/10/2018 às 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Proceda-se a Secretaria Judicial com a correção do 

valor da causa, conforme requerido mediante a emenda inicial. Ademais, 

cumpra-se integralmente o decisório de retro de ID. 13018087. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016719-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (AUTOR)

A. C. F. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. F. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISA CARIS DE SOUSA OAB - SP205271 (ADVOGADO)

HELIO CEZAR AFONSO RODRIGUES OAB - DF08154 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016719-41.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FABIANA SEVERINO DA SILVA, ANNA CLARA FIGUEIREDO SILVA 

CAMARGO RÉU: MARIO FRANCISCO FRANCA FLORES 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. Cuiabá- MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023915-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023915-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte apelada/autora para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 7 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: 1030383-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030383-42.2017.8.11.0041 AUTOR: RAFAEL 

NATAL FIGUEIREDO MOREIRA 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, 7 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 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
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 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:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARGUE DO SANTOS ANDRADE, Cpf: 

69053081100, Rg: 646.886, brasileiro(a), solteiro(a), balconista. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da executada acerca da penhora do imóvel: 

apartamento n. 22, bloco D, Residencial Atlanta, Rua I, Bairro Paiaguás, 

Cuiabá-MT. Bem como da sua avaliação constante nos autos e do pedido 

de adjudicação formulado pela exequente.

Resumo da Inicial: Trata-se de execução de Título extrajudicial.

Despacho/Decisão: 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.

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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 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

 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.: 953320 Nr: 1657-46.2015.811.0041

 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: JOSE LOPES DE ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO 

PEREIRA - OAB:6185, WAGNER LEAO DO CARMO - OAB:3571/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/MT

 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.

 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

 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.: 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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 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:

 Considerando o resultado da pesquisa infojud, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 18874 Nr: 9786-65.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVAIR GONÇALVES ROCHA DA SILVA, RUTH 

MADALENA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES NETO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Edital de Intimação Penhora

 Prazo do Edital: 30 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s): Eleuzete Bella Alves e Silva

Descrição dos Bens Penhorados: 100(cem) hectares pertencentes ao 

imóvel descrito na matrícula imobiliária nº 3957, fls. 050, do livro 2N, do 

Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu - MT, de propriedade de Pedro 

Alves Neto e Silva.

 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
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 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 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.: 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 - 

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

 Considerando o resultado das pesquisas Bacenjud e 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.: 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 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.: 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

 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.: 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:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 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

 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.: 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

 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.: 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

 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.: 855338 Nr: 57800-26.2013.811.0041

 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: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. DE PINHO & CIA LTA -ME, DUARTE E 

CASTRILLON DUARTE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 
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JUNIOR - OAB:17688/MT, JANAINA DO AMARAL SILVA - OAB:14.972 - 

MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, MAIKON CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 351515 Nr: 21913-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VIDAL LEVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 Vistos etc.

Manifeste-se a contadoria judicial acerca da impugnação ao cálculo de 

fls.290/290-verso.

Após, determino a suspensão do feito até a homologação do cálculo a ser 

proferido pelo juízo da 4ª Vara Cível nos autos código 786568, onde pende 

recurso, sem o reformatio in pejus, para posterior análise do instituto da 

compensação, devendo as partes comunicarem a situação no feito.

Determino a remessa dos autos ao arquivo, ficando as partes 

dispensadas das custas do desarquivamento, quando da necessidade de 

impulsionamento do processo, acima indicada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 901540 Nr: 30993-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente acerca da exceção de pré-executividade no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 895649 Nr: 26838-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA MÁRCIA MONTALVÃO GUEDES CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO 

E DISRIBUIÇÃO DE VEICULOS LTDA, ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA - EPP

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

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO PIMENTEL DINIZ 

DE SOUZA - OAB:190370/SP, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, RODRIGO AMARAL PAULA DE MÉO - OAB:292.652 SP

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 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 Requerida

 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 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.: 778981 Nr: 32412-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELAK INDUSTRIA COMÉRCIO DE SORVETES LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

(BR/MG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO LOUZADA GONTIJO - 

OAB:99.878 MG, WILIAN PEDROSA DE CARVALHO - OAB:99879/MG

 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.: 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

 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 Requerida

 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

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 
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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.: 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

 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.: 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:

 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.: 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

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 881946 Nr: 17985-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANA FREITAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NADIR CASTRO E SILVA, Cpf: 

49674323104, Rg: 0.821.480-8, brasileiro(a), viuvo(a), do lar. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO REQUERIDO PARA CONHECIMENTO DA AÇÃO E 

PARA APRESENTAR RESPOSTA NO PRAZO DE 15 DIAS.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer e 

outorga de escritura, em razão de contrato de compra e venda de um 

imóvel, cuja transferência não foi efetuada pela requerida.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por 

edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

o Núcleo de Pratica Jurídica da UNIRONDON desta Comarca, para 

funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, com 

fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador 

especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 765824 Nr: 18563-19.2012.811.0041

 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: VALORIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMERCIO DE ALARMES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:45.963/RS, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIÃO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT - OAB:14246/MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:9.793, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do petitório da autora por meio do 

qual aduz nulidade processual e requer a restituição de para apelação e 

contrarrazões.

Denota-se que a sentença proferida nos autos data de 12 de setembro de 

2017, sendo que em 29/09/2017 o Advogado DAMIÃO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT fez carga dos autos tendo devolvido apenas em 

24/10/2017.

Em que pese a constatação, verifica-se que o patrono habilitado à época 

advogado RICARDO BORGES SAMPAIO, o qual detinha legitimidade para 

recorrer, não vislumbrou prejuízo em seu prazo e deixou de apresentar 

apelação, sendo que o prazo terminava em 06/10/2017, e a requerente foi 

substabelecido apenas em 27/11/2018, ou seja, após transcorrido o prazo 

para recurso de apelação, não merecendo prosperar o pedido de 

restituição de prazo para apelação nesse sentido.

Às fls. 273/285 foi protocolizado recurso de apelação da requerida 

CUIABÁ COMERCIO DE ALARMES LTDA.

Às fls. 287/288, o patrono da requerida Advogado RICARDO BORGES 

SAMPAIO, noticia o substabelecimento sem reserva em 27/11/2017, e às 

fls. 304/3012 protocolou recurso de apelação adesivo, enquanto às fls. 

313/315, colacionou contrarrazões ao apelo da requerida.

Os autos foram remetidos equivocadamente ao Tribunal de Justiça em 

30/11/2018, conforme certidão da Gestora Judiciário de fls. 333.

Portando, diante da ausência de capacidade postulatória do advogado 

RICARDO BORGES SAMPAIO, face a juntada de substabelecimento sem 

reserva em data anterior ao recurso de apelação adesivo interposto e as 
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contrarrazões ao apelo da requerida, a restituição de 02 (dois) dias de 

prazo para requerida manifestar acerca da apelação é medida que se 

impõe.

Dessa forma, a fim de evitar nulidade processual, restituo o prazo de 02 

(dois) dias para requerida manifestar-se acerca da apelação interposta 

pela requerida às fls. 273/285, iniciando-se a partir da intimação da 

presente decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153939 Nr: 33479-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MARCOS DE ABREU, OSANA ALVES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676/O, HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada ( requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 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

 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. 24/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1089097 Nr: 5762-32.2016.811.0041

 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: RD CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, 

JANAINA RUSSO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPE SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 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:

 Considerando os resultados das pesquisas infojud e Bacenjud, 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.: 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:

 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.: 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:

 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.: 391859 Nr: 27181-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE COIMBRA DIAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA EUCATUR - UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSP. E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.751/MT, LOANA ALYNE MOREIRA CASTELO 

BRANCO - OAB:12595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 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.: 890519 Nr: 23582-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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:

 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.: 1113838 Nr: 16285-06.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 105 de 581



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os resultados das pesquisas infojud e Bacenjud, 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.: 1053138 Nr: 47969-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PETROCOMPER LTDA, HÉLIO PEREIRA 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1108124 Nr: 13921-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DA COSTA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO BONATELLI - 

OAB:10.224/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: LICINIO GUILHERME ANTUNES MACIEL JUNIOR

Data da Carga:06/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 874840 Nr: 13303-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALÇA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:10014

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

OAB:4635/MT

 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: ROSELY AMARAL DE SOUZA

Data da Carga:06/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 102203 Nr: 5035-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAIZER E FIGUEIREDO LTDA (RKF PUBLICIDADE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAGOAS INFORMÁTICA LTDA

 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: DANIELA CHRISTINA TASSINI 

- OAB:187103/SP

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: AMANDA DA COSTA MARQUES

Data da Carga:06/08/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 887537 Nr: 21634-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO LEÔNCIO REZENDE DE PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICE DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada ( requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081652 Nr: 2339-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI LTDA, 

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT PLUS IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA VANESSA 

WINGENBACH DA SILVA - OAB:OAB/MT 16466

 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: PAMELA NATÁLIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA

Data da Carga:06/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 797721 Nr: 4103-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS E S/M, 

CAMILA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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: FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO

Data da Carga:06/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1142793 Nr: 28598-96.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, CONCREMS - CONCRETO MATO GROSSO DO SUL LTDA

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

BARBOSA - OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO COSTA DOS SANTOS - 

OAB:15771, JOSE MIGUEL A. PELISSARI - OAB:15112/MT, MEIRE 

CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - OAB:9995/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: DIEGO COSTA DOS SANTOS

Data da Carga:06/08/2018

 Edital de Intimação

 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

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 01909329000302, Inscrição Estadual: 13.200.880-7. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado quanto ao pedido de adjudicação 

dos bens penhorados e avaliados nos autos.

Resumo da Inicial: Trata-se de execução por quantia certa contra devedor 

solvente.

Despacho/Decisão: 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 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.

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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 870229 Nr: 9733-93.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALÚRGICA BERTOLINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM COMERCIO DE COZINHAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA DE BACCO PASQUALI - 

OAB:, CAMILE DE BACCO PASQUALI - OAB:69482/RS, JANAINA 

NEVES DE ARRUDA CAMPOS - OAB:17268/MT, SIMONE PHILIPPI 

DUTRA - OAB:39583/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar a cerca do 

Ofício N° 85/2018 da Prefeitura Municipal de Cuiabá, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1093334 Nr: 7661-65.2016.811.0041

 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: ODILHA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED BAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

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

CARVALHO - OAB:14532/MT, LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JEANDRES KERLLYS 

BRITO GUIMARAES - OAB:21555/O, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, RENATA MARIA GIL DA SILVA 

LOPES ESMERALDI - OAB:171.494/SP, WANDERSON HENRIQUE 

CAVALARI - OAB:21.032-O

 Vistos etc.

Instada as partes a produzirem as provas que achavam pertinentes, 

comparece a requerida (fl. 184), pugnando pela designação de audiência 

de Instrução e Julgamento.

Assim, DESIGNO o dia __04__/__09__/___2018_, às _15__:_00__ horas, 

para realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o 

art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Atente-se a secretaria judicial, quanto ao petitório de fls.187.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 734158 Nr: 30436-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CAETANO DA ROCHA, MÁRCIO DE 

ALMEIDA RODRIGUES

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, RONALDO MONTEIRO FEGURI - 

OAB:8328/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria e assinar o 

auto de adjudicação expedido e para apresentar nos autos comprovante 

da diligência do oficial de justiça visando possibilitar a expedição do 

mandado de entrega dos bens adjudicados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1093334 Nr: 7661-65.2016.811.0041

 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: ODILHA SOARES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED BAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

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

CARVALHO - OAB:14532/MT, LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JEANDRES KERLLYS 

BRITO GUIMARAES - OAB:21555/O, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, RENATA MARIA GIL DA SILVA 

LOPES ESMERALDI - OAB:171.494/SP, WANDERSON HENRIQUE 

CAVALARI - OAB:21.032-O

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando que o feito se encontra apto para sentença e demanda 

estudo e tempo para decisão, identifique o presente feito, com anotação 

própria e após o término da correição, volvam-me concluso para 

deliberação, em prazo não superior a 120 dias, conforme dispõe o inciso 

V do artigo 21 da CNGC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1093334 Nr: 7661-65.2016.811.0041

 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: ODILHA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED BAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

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

CARVALHO - OAB:14532/MT, LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JEANDRES KERLLYS 

BRITO GUIMARAES - OAB:21555/O, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, RENATA MARIA GIL DA SILVA 

LOPES ESMERALDI - OAB:171.494/SP, WANDERSON HENRIQUE 

CAVALARI - OAB:21.032-O

 comparecendo, não houver autocomposição;” Decorrido o prazo, e tendo 

a parte ré contestado, certifique-se a tempestividade. A seguir, INTIME-SE 

A PARTE AUTORA para impugnar a Contestação, bem como manifestar 

acerca dos documentos juntados às fls. 119/134, no prazo legal. Após, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos para designação de audiência, saneamento 

ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Saem às partes 

intimadas. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023092-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DEL BIANCO PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA OAB - MT0019717A (ADVOGADO)

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023092-54.2018.8.11.0041. AUTOR: PEDRO 

DEL BIANCO PEREIRA LOPES RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO 

VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS Vistos etc. Recolhidas as custas, recebo 

o presente feito pelo procedimento comum. Embora haja manifestação de 

desinteresse do autor, a audiência somente não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

(CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu 

desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

08/10/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022025-54.2018.8.11.0041

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:

LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022025-54.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: LUIZ 

SOARES DE ARRUDA FILHO 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

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1023085-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MARCONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023085-62.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO 

ROBERTO MARCONDES RÉU: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS Vistos 

etc. Narra o autor que em 26/12/2013 adquiriu por meio de instrumento 

particular de compra e venda, um imóvel urbano, conforme escritura 

pública lavrada às fls. 21/22 Livro 1127 do cartório do Secto Ofício, 

passando a ser reinvidicante e titutal da matrícula nº 42.512, CRI do 2º 

Ofício da Comarca de Cuiabá-MT. Explana que adquiriu o referido imóvel 

por intermédio de sua irmã que é corretora de imóveis, com o fim de 

investimento, uma vez que o mercado para compra de imóveis estava e 

ainda está em baixa. Sustenta que tendo em vista o mercado em crise e a 

não necessidade de venda imediata, o requerente a pedido de sua irmã, 

emprestou o referido imóvel, sem ônus para a então sogra de sua irmã, 

ora ré da presente demanda. Salienta que com o término da união estável 

de sua irmã com a filha da requerida, solicitou a desocupação do imóvel, 

via notificação, contudo mesmo sendo notificada a reinvidicada insistiu em 

sua permanência, o que levou o requerente a propor ação de reintegração 

de posse em meados do ano de 2014. Elucida que albergando-lhe em falha 

processual a demandada contrapôs o seu pedido de ação reintegratória 
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para que fosse resguardada na posse do bem, alegando que fora aviada 

ação incorreta. Sendo assim após transcorridos 03 anos da propositura 

da ação, sobreveio a sentença de improcedência, uma vez que o 

demandante jamais exerceu posse no imóvel. Pugna em sede de 

antecipação de tutela pela imissão na posse do imóvel objeto do pleito. 

Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado cuida-se de Ação Reinvidicatória c/c Indenização por Danos 

Materiais e Lucros Cessantes com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por PAULO ROBERTO MARCONDES em desfavor de MARIA DO 

SOCORRO DOS SANTOS. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Em uma análise sumária, verifica-se existente a probabilidade 

de direito, uma vez que o autor comprovou ser proprietário do imóvel, visto 

que colacionou aos autos a Matrícula do Imóvel (ID 14417391) onde 

extrai-se ser o legítimo proprietário do imóvel. Ademais, da análise dos 

autos, em tese há indícios que o bem foi emprestado a requerida a titulo 

gratuito, bem como constata-se na declaração de bens e valores (ID 

14418115), oriundos da Ação de Dissolução de União Estável entre a irmã 

do autor e a filha da requerida, que o imóvel ora objeto do pleito não se 

encontra descrito como bem do casal. Extrai-se ainda dos autos que o 

reclamante enviou Notificação Extrajudicial (ID 14417957) a reclamada, 

pugnando pela desocupação voluntária do imóvel, o que não foi feito pela 

ré. O perigo de dano por sua vez, encontra-se no fato de que o 

reivindicante encontra-se impedida de usar, gozar e dispor do bem que é 

de sua propriedade, estando a reivindicada em posse do bem desde o ano 

de 2014, sem nenhuma contraprestação, o que causa gravame prejuízo 

ao autor. Acerca do tema, colho a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL 

URBANO – IMISSÃO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE FALTA DOS REQUISITOS 

E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não carece de 

fundamentação a decisão agravada que completamente as teses de 

defesa veiculadas pela ré/agravante na contestação, especialmente 

porque, ainda que fossem admitidas como verazes, são voltadas à 

demonstração da suposta “posse justa” da ré, o que realmente é 

irrelevante na ação reivindicatória. 2. A posse injusta mencionada pelo art. 

1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário não possuidor o direito 

de reivindicar a coisa, não se confunde com a “justeza” da posse 

mencionada pelo art. 1.200 do mesmo Código (“É justa a posse que não 

for violenta, clandestina ou precária”), afeta unicamente às pretensões 

possessórias. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINVIDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE 

DEFERIDA PELO MAGISTRADO DE PISO. NÃO CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1.- No caso em apreço, vislumbra-se que as agravantes se 

insurgem contra a decisão do d. magistrado que deferiu a imissão de 

posse do imóvel situado na Rua Francisco Sá, nº 558, Centro, na Cidade 

de Crateús-CE em sede de Ação Reinvidicatória. 2.- Um dos direitos 

elementares do domínio é a faculdade do seu titular de reaver a coisa do 

poder de quem quer que injustamente a detenha, ou possua. Essa 

pretensão se exerce mediante a ação reivindicatória, que, segundo 

conhecida formula, compete ao proprietário não-possuidor contra o 

possuidor não-proprietário. 3.- O agravado comprovou a sua propriedade 

(fls. 84/92) e a resistência das agravantes em desocupar o imóvel de sua 

propriedade que desde 2014 estão ocupando o imóvel, mesmo cientes de 

que o seu proprietário, já idoso e doente, pretende a posse do imóvel para 

uso próprio. 4.- Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e 

negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. JUCID 

PEIXOTO DO AMARAL Presidente do Órgão Julgador e Relator.(TJ-CE - AI: 

06221733420178060000 CE 0622173-34.2017.8.06.0000, Relator: JUCID 

PEIXOTO DO AMARAL, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 

07/06/2017) Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 300 do 

CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, o que faço para IMITIR parte 

autora na posse do imóvel descrito na inicial. EXPEÇA-SE o Mandado 

Judicial de Imissão na Posse, com ordem para que a parte requerida e 

quem mais se encontre no imóvel o desocupem no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de desocupação forçada, para o que defiro, desde já, 

reforço policial, se necessário. Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 

468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas 

processuais em até seis prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa 

do seu procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela 

custas processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês 

a mês, até a quitação final da guia de custas e taxas judiciárias. Fica a 

parte autora ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará no 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

02/10/2018 às 11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022678-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT CORP. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

FELIPE DE CARVALHO SOARES OAB - SP335936 (ADVOGADO)

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVENT COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022678-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MICROSOFT CORP. REQUERIDO: INVENT COMUNICACAO E MARKETING 

EIRELI - EPP Vistos etc. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de 

Provas com Pedido de Tutela Provisória, proposta por MICROSOFT 

CORPORATION e EMBARCADERO TECHNOLOGIES INCORPORATED, em 

desfavor de I.C.M. EIRELI, devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, relata que são membros da BSA| The Software Alliance, 

sendo essa uma associação sem fins lucrativos, responsável pela defesa 

dos interesses das maiores fabricantes de software mundial, posto isto, 

como membros da referida associação submetem a presente ação 

visando proteger seus direitos autorais. Narra que, conforme estudo 

realizado pela BSA, foi constatado que no ano de 2015, cerca de 47% 

(quarenta e sete por cento) dos programas de computadores utilizados no 

Brasil não eram licenciados. Aduz que, existe a suspeita de que a 

empresa requerida possa estar utilizando softwares das requerentes sem 

suas respectivas licenças. Por fim, pugna pela produção antecipada de 

provas em sede de liminar, para que seja nomeado perito para realização 

de pericia no parque de informática da ré, a fim de se realizar diligência 

para listar a quantidade de programas de computador de titularidade das 

demandantes, que estão instalados nos computadores da demandada. 

Com a inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Conforme 
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consignado, trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas com 

Pedido de Tutela Provisória proposta por MICROSOFT CORPORATION e 

EMBARCADERO TECHNOLOGIES INCORPORATED, em desfavor de I.C.M. 

EIRELI. Sobre a produção antecipada de prova, à luz do novo código de 

processual civil, passou a ser processo autônomo que não objetiva 

apenas assegurar o direito à prova quando houver a urgência em sua 

produção, mas sim satisfazer o direto da parte quanto à produção de 

determinada prova com caráter satisfativo. Conforme o art. 381 do CPC, a 

produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja 

receio de que se torne impossível ou muito difícil a verificação de certos 

fatos na pendência da ação; quando a prova a ser produzida seja 

suscetível a viabilizar a auto composição ou outro meio de solução da lide, 

ou ainda, quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou 

evitar o ajuizamento de ação, vejamos: 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. Na presente demanda, verifica-se a existência do 

fundado receio de se verificar certos fatos na pendencia da ação, ante o 

risco da parte adversa inviabilizar a realização da prova. Portanto é 

fundado o pleito autoral, mormente sua equivalência com os requisitos 

autorizadores da concessão medida perquirida. Desse modo, cabível o 

deferimento do pedido para dispensar a citação das requeridas nos 

termos do art. 382, §1° do CPC, ante ao caráter não contencioso da 

presente demanda, in verbis: Art. 382. Na petição, o requerente 

apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da 

prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de 

recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a 

citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, 

salvo se inexistente caráter contencioso. Ademais, cumpre esclarecer 

que a ação de produção antecipada de provas consiste em garantir a 

regular produção da prova, em momento anterior ao previsto na lei. Não se 

antecipa a valoração da prova, o que será feito somente em futura e 

eventual demanda judicial, em que se pleiteie a declaração do direito 

material. Acerca de caso análogo, eis a jurisprudência: Agravo de 

instrumento. Produção antecipada de provas. Decisão que indeferiu liminar 

para vistoria na sede da ré, a fim de se aferir eventual violação a direito do 

autor. Risco de, se postergada, ver-se frustrada a medida. Desnecessária 

prova exauriente da violação ao direito dos autores, para que se conceda 

a liminar. Decisão revista. Recurso provido.(TJ-SP - AI: 

21113483320168260000 SP 2111348-33.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Godoy, Data de Julgamento: 20/09/2016, 1ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 21/09/2016) APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA. EXAME PERICIAL. PROGRAMA DE 

COMPUTADOR. SOFTWARE. MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DO ART. 806 DO CPC. 

DESNECESSIDADE. VISTORIA EM PRESTADORES DE SERVIÇO 

CONTRATADO PELA RÉ PARA HOSPEDAGEM DE SITE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. A produção antecipada de prova é medida de natureza cautelar 

que objetiva assegurar a documentação de certos fatos, sob a justificativa 

de que venha a se tornar difícil ou impossível tal certificação em momento 

posterior no curso do processo. O cabimento da medida pressupõe 

urgência, nos casos em que a parte não pode aguardar a regular 

tramitação do processo, e possui fundamento no direito fundamental à 

prova. Aplicabilidade do art. 849 do CPC/73. Não cabe ao juízo valorar a 

prova produzida, tampouco analisar sua utilidade em relação ao processo 

futuro para o qual sua produção é pretendida. Quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida, ou, também, quando a urgência indicar a 

necessidade de concessão imediata da tutela, o juiz poderá fazê-lo 

inaudita altera pars, o que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente 

do contraditório, que fica diferido para momento posterior do 

procedimento. Doutrina. Precedentes. A cautelar de produção antecipada 

de prova possui natureza conservativa, visando a documentação da 

prova, não se sujeitando à exigência... do art. 806 do CPC/73, sendo 

desnecessário o ajuizamento de ação principal. NEGARAM O 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066509878, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 

Julgado em 12/05/2016). (TJ-RS - AC: 70066509878 RS, Relator: Rinez da 

Trindade, Data de Julgamento: 12/05/2016, Sexta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/05/2016) AÇÃO INDENIZATÓRIA 

CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO. PROPRIEDADE 

INTELECTUAL. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. SOFTWARE. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE TODOS OS PROGRAMAS. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. AÇÃO CAUTELAR I. No caso, era cabível a 

produção antecipada de provas, em caráter liminar, inaudita altera pars, 

para efetuar vistoria em computadores, sob o risco de frustrar a 

realização da prova mencionada, inclusive, considerando o disposto no 

art. 804, do CPC/1973, vigente à época. II. Outrossim, a sentença proferida 

em ação cautelar é meramente homologatória, não cabendo valoração em 

relação à prova produzida, tendo em vista que será devidamente 

apreciada com o conjunto probatório dos autos da ação principal. Logo, 

não há falar em violação do contraditório e da ampla defesa, previstos no 

art. 5º, da Constituição Federal, bem como em nulidade do laudo pericial ... 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. 

(Apelação Cível Nº 70072522527, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 06/10/2017).

(TJ-RS - AC: 70072522527 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data 

de Julgamento: 06/10/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 13/10/2017) Por todo exposto e considerando a 

plausibilidade do direito DEFIRO o pedido para a realização de exame 

pericial postulado na inicial, com fulcro nos arts. 300 e 381 e seguintes do 

CPC. O ato poderá ser acompanhado pela autora. Em respeito ao 

contraditório, a parte ré poderá requisitar profissional de sua confiança 

para também acompanhar a vistoria. Se necessário, DEFIRO desde já o 

reforço policial, o qual deverá ser certificado pelo oficial de justiça. 

Constatada a necessidade de produção de prova nomeio profissional da 

EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 

78050-000, Fone (65) 3052.7636, na área de perícia computacional, para 

funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso (art. 466, CPC). Intime-se o perito 

nomeado para apresentação dos honorários periciais (ressalvados os 

quesitos ainda a serem apresentados pela requerida), currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial de endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, §2º, I, II, III do CPC). Com a 

proposta, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, e havendo concordância, deverá efetuar o respectivo 

pagamento. Comprovado o pagamento, intime-se o perito para designar a 

data, expeça-se o mandado e intime-se a requerente acerca da data 

marcada. No ato da vistoria, considerando que os quesitos da autora já 

foram apresentados, cite-se a parte requerida para que no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira indique assistente técnico e apresente 

quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, §1º, II e III do 

CPC). Convém registrar que a parte requerida deverá atentar-se apenas 

para a prova a ser produzida, já que neste procedimento não se admite 

defesa ou recurso, conforme dispõe o §4º do art. 382 do CPC. O laudo 

deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes da apresentação do laudo (art. 477, §1º). No tocante 

ao pedido de decretação de segredo de justiça, presente os requisitos 

legais, uma vez que exige interesse público ou social, nos termos do artigo 

189, I do CPC, DECRETO o segredo de justiça ao processo. Anote-se. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1024696-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIC SANTOS DA SILVA DIAS OAB - MT24729/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI
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JANE SANTOS DA SILVA INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial, ajuizado por CARLOS EDUARDO 

SANTOS DA SILVA DIAS – Representado por JANE SANTOS DA SILVA 

visando o levantamento de quantias bancárias decorrentes de FGTS em 

nome do de cujos, este seu pai. Sem mais delongas, no caso em tela o 

pedido possui natureza tipicamente sucessória, de modo que a 

competência para seu processamento é exclusiva de uma das Varas de 

Família e Sucessões desta Comarca. Nesses casos, a competência para 

processar e julgar é inerente as Vara Especializada de Família e 

Sucessões. Sobre o assunto: “Conflito de Competência Pedido de alvará 

judicial para transferência de veículo que se afirma alienado pelo "de 

cujus" Obrigação do espólio e ser cumprida no Juízo sucessório 

Competência do suscitante”. (TJ-SP - Conflito de competência: SP 

0202612-73.2013.8.26.0000, Relator: Marcelo Gordo, Orgão Julgador: 

Câmara Especial. Suscitante: MM Juiz de Direito 2ª Vara Família 

Sucessões de Bauru. Suscitado: MM Juiz de Direito 3ª Vara Cível de Bauru 

Interessado: Aline Meireles Marques. Comarca: Bauru Voto Nº 4584, 

11.03.2014). Destaquei. “ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO DE CUJUS PARA UM DOS HERDEIROS. 

INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. Ausente nos 

autos prova segura a indicar inexistência de outros bens a inventariar em 

nome do de cujus, inviável deferimento de expedição de alvará para o fim 

de transferir o veículo a um único herdeiro. Necessidade de abertura de 

inventário. Apelação desprovida, de plano”. (Apelação Cível Nº 

70038763165, Sétima Câmara Cível, TJRS, Relator Jorge Luís Dall’Agnol, 

18 de março de 2011). Destaquei. Feitas essas considerações, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas Especializada em Direito de Família e Sucessões desta 

Comarca, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1024396-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO CARVALHO DIAS (AUTOR)

MARCI FERRI CARVALHO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADINO FRIZON (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024396-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SAULO CARVALHO DIAS, MARCI FERRI CARVALHO DIAS RÉU: ADINO 

FRIZON Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (anexo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 2 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Propr ie tá r io  Res t r i ções  Ex is ten tes  Ações  QBS4272  MT 

TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT 2017 2018 SAULO CARVALHO DIAS Sim 

ui-button ui-button JZX8236 MT HONDA/CG 125 FAN 2005 2005 SAULO 

CARVALHO DIAS Sim No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 

5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual o pedido 

deve ser indeferido. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além 

disso, verifica-se que o requerente Saulo Carvalho Dias, colacionou aos 

autos Ficha Financeira a fim de comprovar sua renda, renda essas que é 

consideravelmente superior ao da média nacional. Assim, os rendimentos 

são suficientes para arcar com as custas processuais. Nesse sentido, o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIAGRATUITA–DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS 

DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis que os 

rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade. (SEGUNDACÂMARACÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

DESEMBARGADOR RELATOR: DR MARCIO APARECIDO GUEDES – 

16/12/2016). Destaquei. Outrossim, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira do autor, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024154-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZEL GONCALVES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024154-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIEZEL GONCALVES DA CRUZ RÉU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Em síntese, o autor alega que assinou 

contrato de consórcio com a requerida na data de 26/05/2017, em virtude 

da alegação de que não teria que aguardar os sorteios, uma vez que dada 

a entrada a financeira automaticamente daria um lance a fim de liberar a 

carta de crédito, contudo na data combinada, ao entrar em contato com a 

ré lhe foi dito que teria de aguardar o sorteio. Aduz ter sido enganado pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 111 de 581



demandada, pugnando em sede de antecipação de tutela a determinação 

que a requerida se abstenha de efetuar cobranças e no mérito a anulação 

do contrato objeto da demanda. O Provimento nº 004/2008/CM, criou a 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Vara com competência exclusiva em direito bancário, conforme 

artigo 1º, inciso I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, 

§ 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.” Mas 

adiante no §1º prevê que as ações oriundas de consórcio devem tramitar 

nas referidas varas, vejamos: “§ 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” Pelo acima exposto, vê-se que o Provimento nº 

04/2008/CM, fixou especificamente, que a Vara Especializada em Direito 

Bancário é competente para processar e julgar entre outras ações, 

aquelas decorrentes de contrato de consórcio. Ademais, quanto a 

Competência para julgar demandas acerca de Consórcios, fora decidido 

no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS E VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – NOTIFICAÇÕES DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DE UMA DAS 

VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. “A questão tratada na ação 

de obrigação de fazer afeta ao consórcio é matéria de competência das 

varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de 

competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído 

pelo art. 1º, I, parágrafo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM” (TJMT – 1ª 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 122384/2014 – 

Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 07/05/2015, Publicado no DJE 

15/05/2015). (CC 133647/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017) No caso em tela o pedido 

possui natureza tipicamente bancária, de modo que a competência para 

seu processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Feitas essas considerações, conheço a incompetência desta 

Vara e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de 

competência bancária desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino 

a remessa deste feito. Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as 

partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012196-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DO CARMO BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012196-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSELY DO CARMO BUENO Vistos etc. Cuida-se de Ação 

de Retificação de Registro Civil, em que figura como requerente ROSELY 

DO CARMO BUENO objetivando a retificação do registro de óbito de seu 

pai HENRIQUE MOREIRA DE FREITAS. Aduz que no campo de 

observação/averbação da certidão de óbito constou que o de cujus 

deixou 05 (cinco) filhos, quando na verdade, deixou somente 01 (um) 

biológico, sendo que o de cujus somente contribuiu na criação dos demais. 

Anexou os documentos de ID 13071916; 13071931; 13071941 Concedido 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público Estadual, pugnou pelo 

deferimento do pedido constante na inicial, sendo retificado o registro de 

óbito. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de retificação de registro 

civil, de natureza singela, em princípio, se enquadrando em pretensão de 

natureza de jurisdição voluntária, onde as partes interessadas não 

divergem entre si, mas tão-somente não detém o poder ou faculdade de 

resolver de modo próprio a aplicação da lei ao caso concreto, o que 

reclama a intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese, o requerente 

pretende a retificação na certidão de óbito de seu pai, para que constar 

que a mesma “deixou 01 filha”. Os dados errôneos consignados na 

certidão de óbito podem ser retificados mediante pedido fundamentado da 

parte interessada, nos termos do artigo 109 do Código Civil, que assim 

dispõe: “Art. 109 - Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no registro civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório”. Sobre a possibilidade de correção 

de registros consignados em atestados de óbito, quando não conformes 

com a realidade, colaciono jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO. DEFERIMENTO. Se a causa 

desconhecida para a morte que constou no registro não corresponde à 

realidade porque aquela é conhecida e foi firmada pelo médico que 

acompanhou a falecida até a sua morte, deve ser corrigido o dado 

erroneamente consignado no assento de óbito, conforme permite o art. 

109 da Lei n.º 6.015/73. Precedentes. Apelação provida.” Apelação Cível 

Nº 70010100824, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 31/03/2005 “AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. PEDIDO DE MUDANÇA DO 

ASSENTO DE ÓBITO DO EX-CÔNJUGE, VÍTIMA DE ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO DO DPVAT. CAUSA 

MORTIS. CABIMENTO. A causa que levou à morte foi o acidente de 

trânsito. Esta é uma verdade insofismável que está comprovada nos 

autos. Logo, nada obsta que também esta verdade seja expressa e 

concretamente declarada na certidão de óbito. APELO PROVIDO, POR 

MAIORIA.” Apelação Cível Nº 70020032884, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator Vencido: Claudir Fidelis Faccenda, Redator para 

Acordão: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 12/07/2007. 

“RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. Caso em que se determinam as 

retificações, porquanto devidamente provados os enganos e a irrealidade 

do que constou no registro de óbito. DERAM PROVIMENTO.” Apelação 

Cível Nº 70003099835, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 18/04/2002 Note-se que nada há nos 

autos que indique que a alteração pretendida violará direito público ou 

causará prejuízo a terceiros. Ante o exposto, diante das provas 

documentais apresentadas e do parecer favorável do Ministério Público, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

determinando a retificação da certidão de óbito do de cujus HENRIQUE 

MOREIRA DE FREITAS, para que passe a constar que a mesma DEIXOU 01 

FILHA. Sem custas e despesas processuais por ser o autor beneficiário 

da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. Transitada em 

julgado, comunique-se os órgãos competentes, expedindo-se o 

competente Mandado de Retificação, arquivando-se os autos em seguida. 

Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022325-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SOUSA DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022325-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DAVID SOUSA DOURADO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc,. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Estéticos, ajuizada por DAVID SOUZA DOURADO em 

desfavor de UNIMED CUIABÁ. Sem manifestação do réu. É o relatório. 

Decido. Verifica-se que o presente processo foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado ao juizado especial da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 112 de 581



Comarca de Cuiabá-MT e possui por fundamentação a Lei 9.099/95. 

Ademais, verifica que o valor da causa se amolda ao teto estipulado pela 

Lei 9.009/95. Considerando que o juizado não é abarcado pelo sistema PJE 

e sim pelo PROJUDI, inviável a remessa do feito àquele juízo. Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485 

IV, do CPC, conforme fundamentação supra intimando-se a autora para 

providenciar a correta distribuição via PROJUDI. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. Sem custas. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023308-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE OAB - MT9758/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024029-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIETE TOMAZ DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP, que 

acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: 

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Na oportunidade, deverá a autora apresentar 

documento que comprove que o desconto questionado está sendo 

realizado pelo réu, vez que no arquivo colacionado não há esta 

informação. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016847-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016847-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 

09h15min 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: 1016847-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016847-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 26/10/2018, às 

09h15min 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024176-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA GIRALDI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a 

guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento 

da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 7 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024638-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELENE BARBOSA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024638-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NEUZELENE BARBOSA DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido ao processo a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre 

que, a parte autora juntou ao processo apenas informativo da SINCOR 

(Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização) declarando não mais realizar protocolos 

administrativos e demais atendimentos referentes ao seguro DPVAT, mas 

indicando a Seguradora Líder para tal atendimento, havendo portanto o 

local adequado para o ingresso do pedido administrativo. Assim, faz-se 

necessária a demonstração do interesse de agir pela parte autora, 

devendo para tanto, apresentar os documentos adequados, para a 

correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, proceda a 

regularização processual, vez que o autor é plenamente capaz, sob pena 

de indeferimento. 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, 07 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024676-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONES ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024676-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELEONES ROSA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 07 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024988-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010617-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FELIPE SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14044347, assim proceda-se a alteração 

da classe processual para procedimento comum, ação de cobrança. 

Designo o dia 02/10/2018, 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). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do 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, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 114 de 581



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010617-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FELIPE SILVA (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14044347, assim proceda-se a alteração 

da classe processual para procedimento comum, ação de cobrança. 

Designo o dia 02/10/2018, 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). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do 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, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033290-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON MOREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034613-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SIMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033215-48.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14011430, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 53.032,56. Designo o dia 02/10/2018, às 

12h00min 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, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033215-48.2017.8.11.0041

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)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14011430, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 53.032,56. Designo o dia 02/10/2018, às 

12h00min 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, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033436-31.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14011156, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 47.755,09. Designo o dia 02/10/2018, às 

12h30min 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. 
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Cuiabá, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033436-31.2017.8.11.0041

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)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14011156, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 47.755,09. Designo o dia 02/10/2018, às 

12h30min 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, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033181-73.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14011725, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 54.690,75. Designo o dia 08/10/2018, 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). 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, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033181-73.2017.8.11.0041

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)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14011725, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 54.690,75. Designo o dia 08/10/2018, 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). 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, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013323-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS OAB - SC13356-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA MENDES DE SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14221664, assim proceda-se a alteração 

da classe judicial para procedimento comum. Designo o dia 08/10/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (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, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013323-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS OAB - SC13356-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA MENDES DE SA (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14221664, assim proceda-se a alteração 

da classe judicial para procedimento comum. Designo o dia 08/10/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (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, 30 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014728-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE AZEVEDO (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: 1014728-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO GOMES DE AZEVEDO REQUERIDO: 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, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014728-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE AZEVEDO (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: 1014728-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO GOMES DE AZEVEDO REQUERIDO: 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, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014729-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014729-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDILSON CARVALHO ARANTES REQUERIDO: 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, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014729-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014729-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDILSON CARVALHO ARANTES REQUERIDO: 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, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024296-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AGNALDO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024296-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGNALDO MOREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 12h00min 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: 1024296-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024296-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGNALDO MOREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 12h00min 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034629-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENERANDO LIMA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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: 1033659-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI RODRIGUES AVELINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1035408-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE ALVES FERRONATO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012067-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE ROYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER VAHL OAB - MT24473/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

Visto. Intime-se a parte autora para cumprir o disposto no art. 292, V, do 

NCPC, ou seja, atribuir valor do qual pretende ser indenizada por supostos 

danos morais sofridos, inclusive corrigir o valor da causa e ainda, nos 

termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., 

ou recolher as custas iniciais de distribuição, tudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023224-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE CRISTINA ALEXANDRETTI (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

AUTO LOCADORA CUIABA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIELLE DA SILVA FERNANDES OAB - MT19863/O-O (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)
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RUBIA VIEGAS APOLINARIO OAB - MT5255/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023224-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIELE CRISTINA ALEXANDRETTI, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: AGUAS CUIABA 

S.A, AUTO LOCADORA CUIABA LTDA, ROYAL & SUNALLIANCE 

SEGUROS (BRASIL)S.A Vistos. Designo o dia 18/09/2018, às 14:00, para 

a realização da audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado 

da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por carta com aviso de 

recebimento, acerca do dia, horário e local da audiência ora designada, 

devendo juntar aos autos cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) dias 

em relação à audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC. 

Comunique-se a data ao juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência 

às partes/procuradores. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008306-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008306-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SERGIO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Visto. Intime-se novamente a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de proceder a regularização da representação 

processual fazendo constar no mandato a assinatura do autor, por 

tratar-se de relativamente incapaz, o qual deve ser assistido, e apresentar 

documento que comprove a assistência legal do autor por parte de seu 

irmão; no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a que a não regularização 

extinguirá o feito nos termos do artigo 76, §1º, I do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037899-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO AVELINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037899-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

OTAVIO AVELINO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 
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complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 13 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025886-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011031-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015893-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012375-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUZA GUALBERTO (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:

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: 1025547-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PELEGRINE (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: 1025736-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAEL BARBOSA 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: 1025402-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS 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)

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: 1014333-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 349486 Nr: 19887-83.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA APARECIDA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

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

OAB:3.574/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

Indenizatória Por Danos Morais, Materiais e Estéticos Com Pedido Liminar 

promovida por Renata Aparecida Costa dos Santos em desfavor de 

Hospital Jardim Cuiabá Ltda e Marcondes Costa Marques, para condenar o 

Hospital Jardim Cuiabá Ltda ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso. Condeno ainda, o requerido Hospital Jardim 

Cuiabá ao pagamento dos remédios, exames, procedimentos cirúrgicos, 

internações e o que foi necessário para o restabelecimento da saúde da 

requerente, incluindo os remédios, tratamento psicológico, a serem 

apurados em liquidação de sentença.Revogo parcialmente a antecipação 

de tutela concedida às fls. 319/323, no que tange à fixação de pensão 

mensal.Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, 

condeno a autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) e o réu 30% 

(trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

moldes do artigo 85, § 2º c/c artigo 86, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é beneficiária da 

justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de agosto de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727701 Nr: 23591-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA OSORSKI SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Código 727701

Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o pagamento de fls. 

344/345, em 5 (cinco) dias.

Intime-se a requerida para comprovar o reestabelecimento do plano de 

saúde, conforme determinado à fl. 341, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 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.: 1032681 Nr: 37916-40.2015.811.0041

 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: ANNIBAL MOLINA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOEMA VIANA REGINATO - 

OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES DA SILVA - OAB:6593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT, VANESSA T. CARRARA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 4.653

 Visto.

Analisando os autos, observa-se que a requerida interpôs Ação 

Anulatória de leilão Extrajudicial c.c. Ação de Manutenção de Posse com 

Pedido de Tutela de Urgência (código 1221129), contra Banco Bradesco 

S.A. (fl. 166), que tramita na 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Capital.

Verifica-se, ainda, a interposição de Ação de Consignação em Pagamento 

(código 973983) pela requerida em face Banco Bradesco S.A., que tramita 

também na 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital.

Sem dúvida, existe causa de pedir e pedido comum entre as ações (posse 

do imóvel matrícula 83.096), e a decisão a ser lançada em uma 

consequentemente atingirá as outras, assim, devem-se reunir os 

processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 

3º, NCPC).

Assim, diante da atração da competência em razão da matéria para os 

demais feitos conexos, e para evitar decisões conflitantes já que o 

julgamento de uma demanda refletirá no resultado da outra, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Capital, devendo ser remetido para ser apensado aos processos códigos 

973983 e 1221129 que ali tramitam.

Cumpra-se a ordem acima, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373281 Nr: 10039-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS - PROMOÇOES EVENTOS E PRODUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337/MS, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte requerida, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915492 Nr: 40539-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO FLORAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E 

SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 "(...) Em caso negativo, intime-se a parte credora para se manifestar, no 

prazo de cinco dias. (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 821751 Nr: 27938-10.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Visto.

Dê-se vista ao autor como solicitado à fl. 278, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

No mais, nada sendo requerido arquive-se os autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946895 Nr: 58514-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DUARTE HG MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FERREIRA PEDRO, JVP 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 Visto.

Proceda-se a juntada da certidão negativa do oficial de justiça que 

encontra-se na contracapa dos autos.

Diante da certidão de fl. 240, expeça-se novo edital de citação da 

requerida, Construtora Ferreira Pedro, nos termos da decisão de fls. 200.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 403032 Nr: 35554-75.2009.811.0041

 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: VERÔNICA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A. MARQUES LOTAÇÃO ME, SEGURADORA 

NOBRE SEGUROS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMÍLIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23748/PE, TATIANA B. FARIAS MACHADO - 

OAB:11.120

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712451 Nr: 5438-18.2011.811.0041

 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: LEONARDO ITSUO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, GLAUCIA 

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, FELIPE HASSON - OAB:17727-MT

 Anote-se como postulado à fl. 129.

Intime-se a requerida para se manifestar sobre certidão negativa de fl. 

144, postulando o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875097 Nr: 13483-06.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO MORADA DO PARQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de 

honorários periciais de fls. 302/303, no prazo de 5 (cinco) dias como já 

determinando à fl. 265/266.

Decorrido o prazo supracitado, volte-me os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764781 Nr: 17441-68.2012.811.0041

 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: G DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Visto.Considerando que acordão de fls. 175/179, anulou a sentença de 

fls. 127/129, e determinou a produção de provas postuladas nos autos, 

passo a sanear o feito.A parte ré, ofereceu embargos monitórios às fls. 

43/55 arguindo, preliminarmente, a carência da ação pela falta de 

interesse de agir considerando que o contrato de sub-rogação pactuado 

entre as partes foi declarado nulo.Réplica às fls. 105/122. Inicialmente, 

quanto a preliminar a carência da ação pela falta de interesse de agir 

considerando que o contrato de sub-rogação pactuado entre as partes foi 

declarado nulo, por estar entrelaçado com o mérito receberá analise em 

conjunto.Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, 

não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por 

saneado.Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 373 do NCPC.Fixo 

como ponto controvertido: se o contrato de sub-rogação, que deu origem 

ao título objeto da presente, foi executado pela autora; se houve a 

rescisão do contrato 090/2007 de 03.10.2007 pela Prefeitura de Rosário 

Oeste. DEFIRO a produção da prova oral postulada pela parte requerida 

(fl. 126): a) depoimento pessoal da autora; b) oitiva de testemunhas.Fixo o 

prazo comum de quinze dias úteis para as partes apresentarem rol acima 

determinado, intime-se as partes para manifestarem no prazo de 5 (cinco) 

dias..Após, decorrido o prazo certifique-se, volte-me os autos conclusos 

para sentença.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822141 Nr: 28324-40.2013.811.0041

 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: MANOEL JOSÉ DO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando nitidamente a inicial, verifica-se que o autor informa que o 

imóvel a ser usucapido é destacado de uma área maior registrada sob n. 

1086, no Cartório do 6º Ofício desta Capital (fl. 05), assim, para melhor 

instrução do processo, intime-se ele para apresentar cópia atualizada da 

referida matrícula, bem como atender a ordem de fl. 146-v acerca do CAR, 

no prazo de quinze dias.

 Após, atenda-se a solicitação do Ministério Público, no sentido de intimar 

as Fazendas Públicas da União e Município. Quanto à União, cumpra-se 

conforme determinado à fl. 146.
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 Mais uma vez, citem-se pessoalmente os confinantes.

 Com o Cumprimento de todos os atos acima, dê-se novas vistas ao MP, 

conforme requerido à fl. 15.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 850929 Nr: 53944-54.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTEX CONSTRUTORA CIVIL E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT

 Vistos.

Intime-se a perita nomeada nos autos para se manifestar sobre o pedido 

de fl. 243, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375677 Nr: 11854-70.2009.811.0041

 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: EVA MARIA DE JESUS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA CASSIA DA SILVA 

DELUCCA - OAB:145.160/SP, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8.506-A

 Vistos.

Certifique-se sobre o recebimento do CD com o depoimento da 

testemunha, anunciado à fl.723, em caso positivo junte-o aos autos, caso 

contrario oficie-se o Juízo Deprecado solicitando, com urgência, o envio 

da gravação, considerando trata-se de processo de meta 2 de 2018.

 Solicite-se ainda, a devolução da Carta Precatória encaminhada à 

Comarca de São José do Rio Preto – SP, devidamente cumprida, como já 

determinada à fl. 710, solicitando, com urgência, considerando trata-se de 

processo de meta 2 de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 204581 Nr: 18607-82.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA - ELETRONORTE TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A - AETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ BRAGA, MARIA DOS 

SANTOS PERES, UMBERTO LUIZ PAGIOLLI, EURIPEDES BALCENOR DE 

REZENDE

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

OAB:6.602/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1.357/MT, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT4978, RENATA GARCIA BRUNO - 

OAB:8.695-B/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Constituição de 

Servidão Administrativa Com Pedido de Liminar de Imissão de Posse 

manejada por Amazônia - Eletronorte Transmissora de Energia S/A – AETE 

em desfavor de Espólio de Pedro Luiz Braga, Maria dos Santos Peres, 

Euripedes Balcenor de Rezende e Umberto Luiz Pagiolli, para conceder a 

servidão administrativa à requerente para a passagem da linha de 

transmissão de energia elétrica, na área descrita na inicial, com averbação 

às margens da matrícula do imóvel, mediante a indenização que arbitro em 

R$ R$ 9.653,28 (nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e oito 

centavos), confirmando a liminar deferida às fls. 113/115, devendo a 

autora depositar o valor da diferença consistente em R$ 2.227,26 (dois mil, 

duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do laudo pericial 

(19.7.2016), até o efetivo pagamento.Autorizo, desde já, seja expedido 

alvará de liberação da quantia depositada à fl. 118, em favor da parte ré, 

com os acréscimos legais.Em razão da sucumbência, condeno os 

requeridos ao pagamento integral das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da indenização, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se e 

Cumpra-se.Cuiabá, 6 de agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 318109 Nr: 21012-23.2007.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEL APARECIDO DE CARVALHO, FAGNER 

SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13.936/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916377 Nr: 41033-73.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

LUCIANA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DE JESUS PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Cobrança pelo 

procedimento sumário interposta por Condomínio Residencial Paiaguás 

quadra 06 em desfavor de Juarez de Jesus Pinto Junior condenando este 

ao pagamento das taxas condominiais dos meses de outubro de 2012, 

julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2014, no valor de R$ 

3.736,90 (três mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa centavos) e 

mais as que se vencerem no curso do processo, acrescidos de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, correção 

monetária pelo INPC e multa de 2% (dois por cento), a partir do vencimento 

de cada cota condominial.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 

2º do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 6 de agosto 

de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734854 Nr: 31175-23.2011.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPC, MARIA LUCIANE DE ALMEIDA PRADO CRUZ, 

PAULO JOSE PRADO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN, 

SALIM JOANDATE SALIM, SANDRA APARECIDA MOREIRA GOMES 

MONTEIRO, SANDOVAL CARNEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:11.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Visto.

Considerando o pedido de fl. 1.058 e que a parte autora já foi intimada 

pessoalmente, para não se alegar futura nulidade, intime-se a parte 

autora, por seu advogado, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção da ação (art. 485, § 1º do NCPC).

Mantendo-se inerte, intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo de 

cinco dias (art.485, § 6º, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771426 Nr: 24494-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA MACAGNAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte requerida, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 834748 Nr: 40035-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON LOPES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Em atenção a solicitação de fl. 459, informe-se ao juízo deprecado que 

poderá nomear outro perito para a realização da perícia, e que 

encontra-se depositado nos autos o valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) que poderá ser utilizado para o pagamento da perícia a 

ser realizada naquela comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810606 Nr: 17098-38.2013.811.0041

 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: COMERCIAL SCHENATTO LTDA, CRISTIANE 

APARECIDA SCHENATTO DALLE, ODEMAR LUIZ CONSALTER 

SCHENATTO, LOURDES GUERRA SCHENATTO, MSD, FSD, OSMAR 

CONSALTER SCHENATTO, LILIAN SCHENATTO, AMANDA SCHENATTO, 

AMANDA SCHENATTO, GSP, NELI MISTURA GRANDI, JOÃO BATISTA 

GRANDI, PATRICIA GRANDI, JOCENE MARIA DOS SANTOS, CLAUDIO DOS 

SANTOS SCHENATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, CRISÁLIDA DOS SANTOS ALVES FEITOSA - 

OAB:15979, NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA - OAB:14.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373308 Nr: 9754-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO TUTOMO HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SOUZA E SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO 

DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:4.497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte requerida, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749308 Nr: 1380-35.2012.811.0041

 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: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL ROSA DE ARRUDA, LUIZ MÁRIO DO 

ESPÍRITO SANTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758837 Nr: 11101-11.2012.811.0041

 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: ERONDINA DE SOUZA SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROCHA DUTRA, REINALDO 

PRESTES NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/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 FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/MT 16943, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Visto.

 Considerando a inclusão da denunciada a lide Tokio Marine, e visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

cinco dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 
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produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083781 Nr: 3330-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÉIAS.COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, JOSE ROBERTO SOBRAL DA SILVA - 

OAB:23319/O

 Visto(....)“Apelação. Prestação de serviço. Embargos à execução. 

Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Embargante que 

contratou a ré para elaboração de projeto de intervenção ambiental em 

área de preservação permanente e seu consequente encaminhamento 

aos órgãos competentes. Alegação de que o contrato não configura título 

executivo extrajudicial por não estar assinado por duas testemunhas. Via 

contratual juntada pela embargada assinada pelas testemunhas. 

Assinaturas das testemunhas que não precisam ser contemporâneas às 

assinaturas das partes contratantes. Contrato que configura título 

executivo extrajudicial (art. 585, II, do CPC). [..]. Recurso desprovido. 

(TJSP; Apelação 0004436-28.2009.8.26.0344; Relator (a): Morais Pucci; 

Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª. Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/06/2014; Data de Registro: 11/06/2014) 

Negritei e grifei Desta forma, NÃO ACOLHO a Exceção de 

Pré-Executividade de fls. 97/102, por entender que a questão suscitada 

não nulifica a execução.Sem honorários, por ser incabível na espécie.No 

mais, indefiro o pedido de fl. 71/74 por ser via inadequada para postular 

pela baixa a restrição que recaiu sobre o imóvel, devendo postular seu 

direito por procedimento adequado.Intime-se a exequente para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, postular o que entender por direito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929728 Nr: 49148-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO DELGADO BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDIMILSON MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:MT-12372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANK ANTONIO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 49148-83.2014.811.0041, 

Protocolo 929728, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217149 Nr: 25922-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA COSTA CAMPOS, VITORINO PEREIRA DA 

COSTA-EM CAUSA PRÓPRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEAT BIERI e sua esposa ELFRID RUCKHOFER, 

ELFRID RUCKHOFER BIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO LUIZ 

NEVES GOMES, para devolução dos autos nº 25922-64.2005.811.0041, 

Protocolo 217149, 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.: 794018 Nr: 322-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALVES DA SILVA, GRASIANE 

APARECIDA CONCEIÇÃO SILVA, OSNI PROENÇA FALCÃO

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 322-60.2013.811.0041, 

Protocolo 794018, 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.: 849379 Nr: 52598-68.2013.811.0041

 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: JOAQUINA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA SARAIVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que à fl. 90 foi anunciado o falecimento da autora, desta forma 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que haja a habilitação incidental dos herdeiros nos termos dos art. 313, I, 

§1º e § 2º, art. 688 e art. 689, NCPC.

Intime-se o subscritor da petição de fl. 90, para promover a habilitação dos 

herdeiros da autora, no prazo de trinta dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 334847 Nr: 5648-74.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA, MAJORI 

IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA 

LTDA., ELMO ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO URANY DE CASTRO - 

OAB:16539/GO, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6.000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - 

OAB:10001/MT, TEREZINHA URANY DE CASTRO - OAB:2725/GO, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO URANY DE CASTRO 

- OAB:16539/GO, TEREZINHA URANY DE CASTRO - OAB:2725/GO, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre esclarecimentos dos 

peritos de fls. 3526/3566 e 3588/3591, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874759 Nr: 13247-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO FREIRIA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Verifica-se que a requerida devidamente citada deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar defesa (fl. 66), assim, decreto sua REVELIA, 

aplicando seus efeitos nos termos do art. 344 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), intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825547 Nr: 31547-98.2013.811.0041

 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: GECY DA SILVA, NILDA MOREIRA DE SOUZA, ELIETE 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ANASTÁCIO DA COSTA 

MONTEIRO, ESPÓLIO DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO, EVA VILMA 

DA SILVA, FRANCISCA CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - 

OAB:2.288-A/MT, ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido da autora de fls. 125/126, entretanto, por se tratar de 

processo de Meta 2, concedo-lhe o prazo de noventa dias.

Assim, intime-se a autora para conhecimento e providências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 71693 Nr: 7184-23.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NUNES DA SILVA, PAULA CRISTINA COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREPLAN - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:2054/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 Visto.

Verifica-se que desde junho/2017 o autor está requerendo o pagamento 

parcelado dos honorários periciais (fls. 274/275) e peticiona à fl. 289 

pugnando mais uma vez pela redução, ou seja, para R$ 7.500,00, todavia, 

até o momento não comprovou qualquer pagamento, e se realizado ao 

tempo modo, estes até já estariam quitados.

Assim, considerando que se trata de processo de Meta 2, intime-se o 

autor para promover o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

dez dias, sob pena de preclusão da prova.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 343080 Nr: 13295-23.2008.811.0041

 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: BENEDITA FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3.237-B, DYNAIR ALVES DE SOUZA - OAB:4902 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que o AR foi recebido por terceiro (fl. 187), intime-se a parte 

autora pessoalmente (Carta AR-MP), bem como por seu advogado, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

da ação (art. 485, § 1º do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786064 Nr: 39948-23.2012.811.0041

 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: COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELOIZA GONÇALVES, VILSON DE 

OLIVEIRA COSTA

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

SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação de óbito da requerida, Maria Eloiza Gonçalves, 

proceda-se a habilitação dos herdeiros (fl. 171), proceda-se as anotações 

necessárias no distribuidor e capa dos Autos.

Cumpre registrar que a nova norma processual civil (2015) tem aplicação 

imediata, assim, designo o dia 08.10.2018, às 10:30 horas para audiência 

de conciliação, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum.

 Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).

Cite-se e intime-se os requeridos nos endereços indicados à fl. 171, 

sendo que os requeridos, Vilson de Oliveira Costa, Edson Cristovam 

Gonçalves, Maricelia Cristina Gonçalves, Mirian Cristina Gonçalves, 

Marlene Catarina Gonçalves e Decinho Gonçalves Filho, deverão ser 

citados por Carta Precatória, 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).

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 430004 Nr: 10965-82.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICORDIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Diante da certidão de fl. 320, substitui o perito engenheiro eletricista 

nomeado à fl. 184, pela empresa Mediape, podendo ser encontrada no 

seguinte endereço Av. Isaac Póvoas, n.º 586, Sala 1-B, Centro Norte, 

Cuiabá - Mato Grosso, no telefone (65) 3322-9858, o qual cumprira o 

encargo independentemente de termo de compromisso, conforme decisão 

de fl. 173.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 126 de 581



 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798150 Nr: 4538-64.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FACHETI TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO COBRANÇA LTDA-ME, SOLIDUS EMPRES. 

E CONST. LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, PEDRO HENRIQUE DE PAULA COSTA LEITE - 

OAB:19.955/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120

 Vistos.

 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), intime-se a requerida 

Solidus Empres. e Const. Ltda. Epp. para, no prazo de 10 (dez) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830669 Nr: 36373-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETE DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A, LUMEM 

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA LEMES DE 

MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Vistos.

 Intimem-se as requeridas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sobre a complementação do laudo pericial de fls. 266.

Após, volte-me os autos conclusos para julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 374189 Nr: 10652-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINA SANT'ANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCARDIO SANTANA, FLORITA DE OLIVEIRA 

CAMPOS, LEDA REGINA MORAIS, EPIDRINA DE AMORIM RONDON, 

Hérculis Rhongy Raimundi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Mais uma vez, intime-se a parte autora para apresentar cópia atualizada 

da matrícula n. 55.817, do 5º Serviço Notarial e Registral desta Capital e 

planta de localização do imóvel, de acordo com as coordenadas da 

referida matrícula, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

 Após, para evitar futura alegação de nulidade, proceda-se a tentativa de 

citação, por mandado, do espólio do réu Leocadio, na pessoa da 

inventariante Divina Rosa Silva, no endereço descrito à fl. 61-v.

 Em seguida, cumpra-se a ordem de fl. 85, no sentido de intimar o ente 

estadual para informar quanto seu interesse no feito, devendo ser 

instruído com cópias dos documentos relevantes do processo.

 E quanto ao confinante Hérculis, cite-se o mesmo no endereço descrito à 

fl. 13, item a, sendo que o Oficial de justiça poderá tentar entrar em 

contanto com ele pelo telefone informado na certidão de fl. 33, ou quem 

estiver na posse do imóvel.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1110847 Nr: 15008-52.2016.811.0041

 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: VITORINO DESSUNTE, IVANILDES DE OLIVEIRA 

DESSUNTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA APARECIDA MORAIS HENKEMAIER, 

ANDRICO MORAES XAVIER, SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA FILHO, 

SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IVANETE 

GONÇALVES DE MELO

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

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZE FERRO - 

OAB:18195/B, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:16.694A, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT, WILBER NORIO 

OHARA - OAB:8.261, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B

 Vistos.

 Diante dos argumentos de fls. 299/304, e analisando o sistema Apolo, 

defiro os pedidos dos réus para devolver-lhes o prazo acerca da decisão 

de fl. 298, a partir da publicação desse despacho.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 831029 Nr: 36719-21.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLLAINE PEREIRA NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIODEMA DIAGNOSTICO LABORATORIAL 

LTDA (BIODNA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA 

TEIXEIRA DE MAGALHAES - OAB:OAB/MT 6.882

 Tendo em vista que a Dra. Cristianne Serafim Da Silva Feuser, nomeada 

como perita à fl. 121, recusou o encargo de perita, substituo-a pela Dra. 

Gabriela Polisel (CRM MT 6535) endocrinologista podendo ser encontrada 

no seguinte endereço Santa Rosa Cor, Rua Adel Maluf, 119, Cuiabá/ MT, 

(65) 3623-6600, o qual cumprira o encargo independentemente de termo 

de compromisso, conforme decisão de fl. 78.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 847737 Nr: 51201-71.2013.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: GLAUCI MARIA FERREIRA

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

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

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intime-se a autora para se manifestar sobre o pedido de fls. 277/278, 

informando nos autos se possui os números dos protocolos das ligações 

efetuadas, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 419858 Nr: 5981-55.2010.811.0041

 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: SÃO TADEU ENERGÉTICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL 

S/A, IRB- BRASIL RESSEGUROS S/A .
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SCHALCH - 

OAB:113.514/OAB-SP, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT

 Em consulta ao site do STJ, verifica-se que houve o julgamento do 

Recurso Especial n. 2016/0037031-1, cuja cópia segue anexo, que 

suspendeu a presente, assim, intime-se a perita para prestar os 

esclarecimentos solicitados pelos réus e seus assistentes (fls. 

1.764/1.851), e se necessário, complementar o laudo pericial, no prazo de 

15 dias, dada a complexidade da matéria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946170 Nr: 58110-95.2014.811.0041

 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: HECOSERVICE ENGENHARIA SANEAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT

 Código - 946170

Visto.

Intime-se a parte autora para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, 

calculo atualizado, para dar inicio ao cumprimento de sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908781 Nr: 36029-55.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECOSERVICE ENGENHARIA SANEAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11060, ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - OAB:15.886/MT, silvano 

carvalho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT

 Código 908781

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 91/96), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Agosto de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1172071 Nr: 41037-42.2016.811.0041

 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: DOUGLAS FRANCO PROENÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código - 1172071

Visto.

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre o pagamento voluntario de fls.174/179.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1123498 Nr: 20242-15.2016.811.0041

 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: LEIDE NEIA RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:8184-A

 Código 1123498

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 147. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de agosto 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 264389 Nr: 22399-10.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E 

COLCHOES CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:MT - 10095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 Código 264389

Vistos,

 Em complemento a sentença de fl.313, expeçam-se alvarás, conforme 

requerido nos itens A e B, de fls.311/311-v. e outro alvará em favor da 

parte executada Indústria E Comercio De Espumas E Colchoes Cuiabá 

Ltda., para levantamento de toda quantia remanescente, segundo item 3 

de fl.311-v.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de agosto 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892185 Nr: 24684-92.2014.811.0041

 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: M. DE V. D. TREVISAN & CIA LTDA - ME, ELIAS 

DOMINGOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, 

KATSON ANDRE BARROS REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Código 892185

Visto.

Trata-se de AÇÃO RENOVATORIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, 
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promovida por M. DE V.D TREVISAN E CIA LTDA- ME, em desfavor de 

CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, em que as partes 

noticiaram às FLS. 318/324 dos autos, que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção do 

feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771430 Nr: 24498-40.2012.811.0041

 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: VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA

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

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO - 

OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

Laudelina Ferreira Torres - OAB:13361, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 JULGO PROCEDENTE a denunciação a lide para condenar a seguradora 

Companhia Mutual de Seguros a ressarcir a denunciante Integração 

Transportes Ltda os valores que esta foi condenada a pagar ao 

requerente, a título de danos materiais, morais e pensão alimentícia, 

devidamente corrigida, até o limite da apólice.Deixo de condenar a 

denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, vez que não houve resistência.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 6 de agosto de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016073-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BASSI SALDANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BASSI SALDANHA OAB - MT10423/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MARIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE 

BAIRROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016073-65.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROMULO BASSI SALDANHA EXECUTADO: FEDERACAO 

MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRROS, 

WALTER MARIA DE ARRUDA Visto. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS E 

COM PEDIDO DE LIMINAR,, promovida por ROMULO BASSI SALDANHA, em 

desfavor de FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DAS ASSOCIAÇÕES DE 

MORADORES DE BAIRROS – FEMAB representado por WALTER MARIA 

DE ARRUDA, em que as partes noticiaram no ID: 14515478 - Pág. 1 / 3, 

dos autos, após a sentença, que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do cumprimento de 

sentença. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará, nos 

termos do acordo realizado. Custas processuais e honorários 

advocatícios na forma ajustada pelas partes. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado, e arquive-se com as baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023100-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON ELOI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo,manifestar nos 

autos, nos termos da decisão retro. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002665-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 

1002665-70.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por Renato Cavalcante da Silva em desfavor 

de Eneregisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. A parte autora se 

manifestou informando o desinteresse no prosseguimento do feito, diante 

do ajuizamento de equivocado da presente demanda, pugnando pela 

extinção dos presentes autos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora, 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, 15 de fevereiro de 2017. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001600-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLER MARIA NICOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSICLER MARIA NICOLINI OAB - RS36205 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004996-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMAR CONCEICAO LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. 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. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027579-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN SARATT MEZOMO (EXECUTADO)

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que em pesquisa ao sitio eletrônico da TJMT, verifica-se 

que a missiva expedida nos autos, em seu carater itinerante, foi remetida à 

Comarca de Paranatinga-MT, tramitando na Segunda Vara Cível, sob o 

número 1006553-50.2017.8.11.0040. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019102-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021494-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE MARIA TOCANTINS (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)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021138-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE ALVES RODRIGUES (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)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017856-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PAULINA DE 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:

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

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022703-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIVEIRA AGUIAR (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)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022737-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. 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. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022881-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANILZA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024160-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDE MUCHINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996902 Nr: 22111-47.2015.811.0041

 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: DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO VICTOR T. DOS REIS - 

OAB:19.612, WELTON RICALDES DA SILVA - OAB:8375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Diego Rodrigues de 

Almeida em face de Itaú Seguros S/A 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 média no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(25/04/2012) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088033 Nr: 5214-07.2016.811.0041

 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: FELIPE ANTONIO RODRIGUES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária da Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Felipe 

Antonio Rodrigues em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente intensa no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (07/02/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173432 Nr: 41480-90.2016.811.0041

 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: WILLIAN ROBISON DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Willian Robison de 

Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente leve no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (30/12/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1161891 Nr: 36711-39.2016.811.0041

 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: ESPEDITA PAULA FACCO

 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 Espedita Paula 

Facco em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do joelho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/11/2014) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083661 Nr: 3281-96.2016.811.0041

 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: JHON NATAL ALVES DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Jhon Natal Alves da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente em seguimento da coluna vertebral, 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(12/07/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980004 Nr: 14119-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E 

PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Ante a propositura de Recurso Especial às fls. 305/312, proceda-se à 

imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para as 

providências necessárias, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033364 Nr: 38295-78.2015.811.0041

 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: ANA LIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA CORTAT DA SILVA - 

OAB:MT 18.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 226.

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.: 1001702 Nr: 24129-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO ALEXANDRE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 72, 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.: 1156743 Nr: 34599-97.2016.811.0041

 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: ALESSANDRA VIEIRA AMARAL

 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 o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Alessandra Vieira 

Amaral 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 joelho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (01/05/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132345 Nr: 24032-07.2016.811.0041

 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: LEIDYANE FERREIRA BATISTA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Leidyane 

Ferreira Batista em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ R$ 

1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no 3º dedo do mão 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (24/10/2013) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento do valor de R$ 198,99 (cento e noventa e oito 

reais e noventa e nove centavos) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação.c) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 132 de 581



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.: 1055310 Nr: 48913-82.2015.811.0041

 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: LUIS JORGE DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO APARECIDO SEBALHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086833 Nr: 4634-74.2016.811.0041

 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: GDSMDB, ALECIA DE SOUZA 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 

- OAB:8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Guilherme da Silva 

Marques, representado por sua genitora Alecia de Souza Silva em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida:a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

estrutura crânio faciais, corrigido monetariamente data do sinistro 

(14/12/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação;b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Ciência ao 

representante do Ministério Público.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167457 Nr: 38999-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Maria Candida de 

Barros em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e 

cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro superior esquerdo e estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (05/02/2016) 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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1104686 Nr: 12426-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON HENRIQUE DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 98, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126033 Nr: 21342-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL A. DA VEIGA LIMA - 

OAB:21.567/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Adeilton Pereira da 

Silva em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial da mão esquerda, corrigido monetariamente 

data do sinistro (19/04/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1066177 Nr: 53756-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PAULA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Maria José Paula da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do punho direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (19/05/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. 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.: 972648 Nr: 10561-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICEA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEXANDRE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 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. 86/87, informando se pretende a substituição do 

polo passivo ou tão somente a inclusão de outro requerido, 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.: 964615 Nr: 6782-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEIMISON PEDRO CARDOSO

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Dheimison Pedro 

Cardoso 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 (23/07/2014) 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.: 1211013 Nr: 8734-38.2017.811.0041

 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: JUSCELINO SILVA DE JESUS, GABRIEL FELIZARDO 

DOS SANTOS, BENEDITA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOREIRA DE AQUINO, ANATALIA 

FERREIRA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17.399 - MT, FRANCISCO DE ALMEIDA MATOS - 

OAB:MT/22.446/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORRÊA 

BARBOSA - OAB:19634 MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme fls. 

148/150, requerendo o que entender direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981311 Nr: 14689-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS WIMBEG FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CBA V - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA LOPES DE MELO 

LISBOA - OAB:13.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 281/283, 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1116994 Nr: 17460-35.2016.811.0041

 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: FAUZE BARBOSA GOMES

 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. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Fauze Barbosa 

Gomes, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do tornozelo 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (07/12/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 
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sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168879 Nr: 39632-68.2016.811.0041

 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: WASLEY PEREIRA FIRMO

 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:OAB/MT 8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Wasley Pereira Firmo 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta 

e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial da mão esquerda, corrigido monetariamente data do 

sinistro (05/09/2016) 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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002387 Nr: 24437-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMAR HANNA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CÉZAR CORRÊA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 39, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001507 Nr: 24073-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERRAGENS E RECICLAGENS EM GERAL LTDA, CLEUNES MARIA 

LAVRATTI, IVONEI ANTONIO LAVRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CHIOVETTI - 

OAB:145.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 89, determino ao Núcleo de Prática Jurídica 

da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida Fernando 

Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado dativo, ao qual 

nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado vista dos autos 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1112019 Nr: 15548-03.2016.811.0041

 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: AASP, PATRICIA SASSAKI, MARCELO AUGUSTO 

MOLINA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A - LATAM AIRLINES 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT, ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO - OAB:20.154/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 71/73 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. 74), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061823 Nr: 51800-39.2015.811.0041

 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: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - CLARO S/A, OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 234/245, 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132033 Nr: 23876-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE MARIA PASQUALON

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 
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- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Ivete 

Maria Pasqualon em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial do joelho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(22/080/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000947 Nr: 23868-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERREIRA

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

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 63, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1144030 Nr: 29198-20.2016.811.0041

 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: MAURILIO BATISTA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Maurílio Batista da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente residual em estrutura torácica, corrigido monetariamente data 

do sinistro (28/06/2016) 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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062235 Nr: 52009-08.2015.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE PEREIRA 

BASSAN - OAB:19661/O, LAURA AMARANTA DE ALMEIDA LIMA - 

OAB:21631/O, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143653 Nr: 28999-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON DA SILVA SCHULTZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de homologação, diante da ausência de capacidade 

postulatória da parte requerida.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, bem como 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1166088 Nr: 38411-50.2016.811.0041

 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: TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Terezinha Pereira 

de Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (26/06/2016) 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 
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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.: 1157942 Nr: 35046-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTFV, ROSIMEIRE DA SILVA FIDELIS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança de 

Diferença de Despesas Médicas do Seguro Obrigatório –DAMS movida por 

Débora Tainara Fidelis Vasconcelos representada por sua genitora 

Rosimere da Silva Fidelis em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.161,00 (um 

mil e cento e sessenta e um reais) por restituição com despesas médicas 

e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação;b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Ciência ao representante do 

Ministério Público.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003382 Nr: 24887-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO MORAIS MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE MARIA CUNHA VIEIRA 

ROSA - OAB:67143OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 1124/1127, desconstituo o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia necessária, o 

qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso 

(artigo 466 do CPC).

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 1108.

Aguarde-se a conclusão dos trabalhos periciais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997894 Nr: 22562-72.2015.811.0041

 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: SM EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA CRISTINA TOEBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 53, requerendo o que entender direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996156 Nr: 21722-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA, CHRISTIANE DE 

CASSIA LOPES DE LIMA, TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 293/294.

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.: 964612 Nr: 6779-40.2015.811.0041

 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: DORALICE MARIA BRANDÃO

 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Doralice Maria 

Brandão em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.256,25 (sete mil e duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em quadril e membro 

inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro (08/05/2014) 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.: 1155252 Nr: 34023-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE TOMIKO HIRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITA DE CARVALHO 

MORAES DE MIRANDA, MARIA RODRIGUES DE MIRANDA, EDSON SILVA 

DE CAMARGO, JOSE PAULO SANTALUCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO GOMES - 

OAB:17231/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a expedição de novo mandado de citação, 

para ser cumprido no endereço indicado às fls. 76/77, observando as 

formalidades legais.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 244394 Nr: 12787-48.2006.811.0041

 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: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA., JOSÉ 

GERALDO NONINO, MAURÍCIO CAMPIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

10.320-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5.058/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização proposta por Caixa 

Seguradora S/A em face do Santa Cruz Engenharia Ltda., José Geraldo 

Nonino e Mauricio Campiolo.

Compulsando os autos, observa-se a manifestação da União às fls. 

299/303, informando a existência de interesse na lide, pugnando pela 

remessa do processo para a Justiça Federal.

Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)

É pacífico o entendimento de que, manifestado o interesse da União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal em intervir no feito, 

necessária é a remessa dos autos à Justiça Federal para a averiguação 

de interesse na lide.

Nesse sentido encontra-se a Sumula nº 150, do Superior Tribunal de 

Justiça:

Súmula 105 – Compete a justiça federal decidir sobre a existência de 

interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas 

autarquias ou empresas públicas.

Dessa forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida, determino 

a remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e 

comunicações de estilo.

Cumpra-se com urgência a decisão, uma vez que o presente processo 

está na relação da Meta 2 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, tendo prioridade em sua tramitação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988980 Nr: 18065-15.2015.811.0041

 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: FRIBON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:16221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Marcelo de Andrade 

Zagonel - OAB/MT 11.504 - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 183/190 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. 191), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107026 Nr: 13398-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIL VICENTE FERREIRA GOMES

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 67, 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.: 1163899 Nr: 37505-60.2016.811.0041

 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: TIAGO ARAUJO ZOCAL

 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

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Tiago Araújo Zocal em face do 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com fulcro no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, uma vez que o autor já recebeu 

administrativamente o valor R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos).Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, cuja execução ficará suspensa, se dentro de 

cinco anos, a contar desta decisão o autor não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981638 Nr: 14831-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

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

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

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGIB KRUGER - 

OAB:4.419/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 
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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. 381/382, bem como para 

se manifestar a respeito do saldo remanescente.

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.: 1017001 Nr: 30568-68.2015.811.0041

 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: LEIDIELY JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 66 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido este último 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.: 990833 Nr: 18876-72.2015.811.0041

 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: LENY FERREIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 429/433 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. 435), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1092768 Nr: 7394-93.2016.811.0041

 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: LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA

 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: Dr. Luís Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB/BA 16.780 - OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 98.

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.: 1071287 Nr: 55963-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BENEVIDES DE SOUZA

 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 DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 83, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1034866 Nr: 39040-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 142/143, 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990633 Nr: 18763-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIANE MOREIRA MATOS DA COSTA

 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

 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 
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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.: 987177 Nr: 17218-13.2015.811.0041

 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: EDISON MANOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

MACHADO - OAB:15.642

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 207/212, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Considerando que já houve a citação do requerido, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do 

pedido formulado pela parte autora às fls. 213/216, conforme art. 329, II, 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1066814 Nr: 54023-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA RODRIGUES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 121/131.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 121/131.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055856 Nr: 49083-54.2015.811.0041

 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: CLAUDIO PASCOSKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 140.

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.: 1012356 Nr: 28520-39.2015.811.0041

 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: MARGARETE BUSSIKI CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 76/79 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. 80), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967221 Nr: 7902-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJAIME PINTO DA SILVA

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

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

OAB:OAB/MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 105, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003168 Nr: 24805-86.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIAGUAS IMPORTAÇÃO EXPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800/MT, DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE MAIRA DA SILVA 

DALBERTO - OAB:15.917, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

MAINÁ PONCIONI CEZAR - OAB:19332/E, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 1124/1126 e determino a 

retificação da capa dos autos.
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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. 1126-verso/1127), 

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.: 1070191 Nr: 55482-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO JOSÉ ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALEXANDRINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Moacir Almeida Freitas - 

OAB/MT 727 - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 54/55 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. 56), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033020 Nr: 38135-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575, VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - OAB:17649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, requerendo o que entender 

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.: 1028708 Nr: 36155-71.2015.811.0041

 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): D N QUEVEDO COMERCIO DE CONFECÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO IGNACIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 179, requerendo o que entender 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.: 1000992 Nr: 23888-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLCANIA COMERCIO DE CAMINHÕES PEÇAS 

SERVIÇOS E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO - 

OAB:22529/O, FLAVIO ESPUNIER COSTA - OAB:17.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 66, 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.: 971107 Nr: 9756-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CANDIDO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 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 Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1044406 Nr: 43661-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SHIGUERO KAWAHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos de fls. 226/236, requerendo o 

que entender 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.: 1107670 Nr: 13706-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL REIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIAGESPOC SINDICATO DOS 

TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CLEDISON GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Exigir Prestação de Contas ajuizada por Leonel Reis 

dos Santos em desfavor de Cledison Gonçalves da Silva e SIAGESPOC – 

Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

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 do direito 

do autor, a responsabilidade do requerido e a ilegalidade na sua conduta.

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.: 964878 Nr: 6888-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDETE FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte autora manifestou interesse no prosseguimento 

do feito e, ante o noticiado as fls. 150, REMOVO o perito do seu encargo, 

e nomeio o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na 

Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de 

Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, 

Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente 

de compromisso (artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, nos termos da decisão de fls. 

104/106vº.

Determino que se intimem as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, 

A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no 

consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982181 Nr: 15047-83.2015.811.0041

 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: WILLIAMS JOSÉ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC E MC CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, JOTONY 

DE MENESES MOURA, JORGE NOGUEIRA DA SILVA, CALIXTRO BENEDITO 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese a alegação de nulidade de citação, conforme fls. 91/93, 

observa-se da certidão de fls. 69 que o Oficial de Justiça efetuou a 

citação da empresa requerida, sendo que o mesmo possui fé pública no 

cumprimento dos seus atos.

Importante ressaltar que, conforme art. 239, § 1º, do Código de Processo 

Civil, dispõe que o comparecimento espontâneo do requerido supre a falta 

ou a nulidade da citação, razão pela qual, considerando que a parte 

requerida se manifestou o teor do processo às fls. 91/100, indefiro a 

alegação de nulidade da citação.

Determino a expedição de novo mandado de citação do confinante Jotony 

de Menezes Moura, observada as formalidades legais.

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.: 978569 Nr: 13317-37.2015.811.0041

 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: TIAGO MAGALHÃES ARGUELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 170.

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 conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088633 Nr: 5534-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNY DA SILVA LEITE

 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 

- OAB:8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS movida por Jonny da 

Silva Leite em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (06/11/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento do valor de R$ 1.865,26 (um mil e oitocentos e sessenta e 

cinco reais e vinte e seis centavos) por restituição com despesas médicas 

e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação.c) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 
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CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1041920 Nr: 42494-46.2015.811.0041

 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: SANDRO KONRATH SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO 

GODOY - OAB:10814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Sandro Konrath 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (23/10/2008) 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.: 1023188 Nr: 33512-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES

 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.

Considerando que a parte requerida informa que foi efetuado pagamento 

na esfera administrativa, determino que se intime a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar a respeito do contido às fls. 138/142 

requerendo o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1122177 Nr: 19720-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Alessandra Chitolina em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (05/08/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973486 Nr: 11013-65.2015.811.0041

 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: MAILSON SANTOS BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, JANE APARECIDA HADDAD MALOUF, GEORGES MIKAIL MALOUF, 

GEORGES MIKHAIL MALOUF, JANE APARECIDA HADDAD MALOUF, 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. William Khalil - OAB/MT 

6.487 - OAB:, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das requeridas, para no prazo de 5 dias, manifestar- se sobre a 

proposta de honorários.

Márcia G. Marinho - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984488 Nr: 16100-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA, ANTÔNIO 

IDALÉCIO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRANORTE ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - 

OAB:, Dr. Rodrigo Faria de Sousa - OAB/MG 112.528 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos a cópia legível dos documentos de 

fls. 14/22.

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.: 1028050 Nr: 35804-98.2015.811.0041

 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: MINERAÇÃO ITAPUAN LTDA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO 

MARQUES DO CARMO, PATRÍCIA MARQUES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMS JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORAÍDES JOSÉ DOS REIS - 

OAB:18883

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 163/185, 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153717 Nr: 33337-15.2016.811.0041

 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: THIAGO CASSIANO 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Thiago Cassiano da 

Silva em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (27/04/2016) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1172888 Nr: 41257-40.2016.811.0041

 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: ADELAIDE DOS SANTOS E 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Adelaide dos Santos 

e Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (18/09/2016) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000252 Nr: 23579-46.2015.811.0041

 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: JOSE AUGUSTO SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por José Augusto Silva 

Nogueira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(06/09/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142342 Nr: 28447-33.2016.811.0041

 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: SEBASTIÃO VAZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Sebastião Vaz de 

Almeida em face de Bradesco Seguros S/A para condenar a requerida:a) 

ao pagamento do valor de R$ 4.556,25 (quatro mil e quinhentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(27/03/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1124356 Nr: 20600-77.2016.811.0041

 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: HENRIQUE DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 
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Henrique da Silva Maciel em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(22/03/2016) 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.Outrossim, no que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se 

que este praticou atos no que diz respeito à análise dos autos, 

comunicando o não comparecimento da parte na data e local designado. 

Logo, independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional 

deve ser remunerado na proporção das atividades praticadas.Portanto, 

determino que os honorários do perito correspondam à proporção de 30% 

(trinta por cento) cuja despesa será paga pelo autor, no caso beneficiário 

da Justiça Gratuita, razão pela qual o pagamento será feito pelo Estado de 

Mato Grosso.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1026113 Nr: 34829-76.2015.811.0041

 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: ALEX REGIOLI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Alex Regioli 

Rodrigues em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (23/03/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento 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.: 1129819 Nr: 22945-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, MARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SOUZA SILVA ME, NELSON SOUSA 

SILVA, VILSO PEREIRA DE CRISTO, ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de cumprimento da decisão de fls. 42, deixo de 

homologar o acordo acostado aos autos.

Determino a expedição de novo mandado de citação dos executados, 

observando as formalidades legais.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083322 Nr: 3115-64.2016.811.0041

 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: AILTON ANTONIO BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Ailton Antonio 

Bessa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro superior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (04/07/2015) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983781 Nr: 15738-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTOM CAMPOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE GRAMELIA LOPES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GONÇALVES MARTINS 

FILHO - OAB:12.304-A/MT, Ricardo Arruda de Lemos - 

OAB:18.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar o 

substabelecimento, conforme determinação em audiência (fls. 45), 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961599 Nr: 5502-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CORRÊA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR TOMACHIGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDEUNICE LOPES - 

OAB:17.890/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.
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Recebo o cumprimento de sentença de fls. 53/55 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. 56), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999182 Nr: 23088-39.2015.811.0041

 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: JOSE ARMELINDO GRACIOLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 96 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Sinop da Serra/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086639 Nr: 4573-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLURAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA, COLÉGIO VILA 

REAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTHIA ANDRESSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 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.

Márcia G. Marinho - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958909 Nr: 4386-45.2015.811.0041

 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: KÊNYA ALÉCIA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86.235-RJ

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 336/337, uma vez que não há qualquer alteração 

de conteúdo entre a petição de fls. 225/243 e a de fls. 315/334.

Diante da denunciação à lide formulada pela requerida, cite-se o 

denunciado para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 128 e seguintes do Código de Processo Civil.

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.: 966989 Nr: 7805-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METROPOLITANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMAX CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Metropolitano Comercio de 

Combustiveis e Derivados Ltda. em face de Formax Construções Ltda – 

EPP.

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 o inadimplemento do termo 

de convenio, o pagamento dos valores através de contrato de prestação 

de serviços, da cobrança de divida já paga.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 26/02/2019 às 14:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e do requerido, 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.

A necessidade das demais provas solicitadas serão avaliadas após 

realizada a audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966988 Nr: 7804-88.2015.811.0041

 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: METROPOLITANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Havendo decurso do prazo do edital de citação, nomeio curador para os 

réus ausentes, o Defensor Público que atua nesta 11ª Vara Cível.

Intime-o da nomeação, bem como a se manifestar nos autos no prazo 

legal.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021532 Nr: 32688-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 
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DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VLADIMIR ARIEL SORIA GARCIA, 

SANDRA SUI ALVES DA SILVA SORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANE MÁRCIA ALVES 

DA SILVA - OAB:25173D OAB PE

 Vistos, etc.

Considerando as informações obtidas no processo em apenso, verifica-se 

que Carlos Vladimir Ariel Soria Garcia, pode ser localizado na Praça 

Américo Abilio de Araújo, 129, Centro, Corumbaia – GO, com telefone 65 

9919.3230, para onde deverá ser remetida carta de citação.

 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.: 1036038 Nr: 39590-53.2015.811.0041

 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: FRANCIELE BUENO BARAGÃO, VBBDP, FRANCIELE 

BUENO BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

EDMAR SOUZA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:7.303 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINA FERREIRA 

TORRES - OAB:13.361-MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Reparação de Dano Material e Moral promovida por 

Franciele Bueno Baragão e V. B. B. D. P., representada por Franciele 

Bueno Baragão em desfavor de Integração Transportes Ltda. e Outros.

Encaminhem-se os autos para a oitiva do digno representante do Ministério 

Público Estadual.

Com a manifestação, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006260 Nr: 26023-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEVINO FORTES DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/PE 808-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas proposta por Waldevino Fortes 

de Moraes Filho. em face de Postalis – Instituto de Seguridade Social dos 

Correios e Telégrafos.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 56/93, alegando a falta 

de interesse de agir, ante a assinatura do TAC – Termo de Ajustamento de 

Conduta.

 Rejeita-se a preliminar de carência da ação, visto ser patente o interesse 

de agir da parte Autora, que busca a revisão/modificação dos índices de 

correção monetária da reserva de poupança.

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.: 1004207 Nr: 25227-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOERCY B. A. SCHURINGS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6.628/MT

 Vistos, etc.

O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente;

Considerando a relação de prejudicialidade entre as causas, uma vez que 

a ação 1009297 vista desconstituir o crédito ora debatido determino a 

SUSPENSÃO dos autos até o julgamento do mérito da ação mencionada.

 Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE USUFRUTO E REIVINDICATÓRIA. 

QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, 

ART. 265, IV, A). PROVIMENTO. 1. O genitor vendeu um imóvel aos seus 

filhos com renúncia, em favor do pai, do direito de usufruto sobre o bem, 

que, posteriormente, foi objeto de duas ações. A primeira anulatória de 

usufruto e reivindicatória e a segunda anulatória da compra e venda. 2. 

Nos termos do art. 265, IV, a, do CPC, suspende-se o processo quando 

sua sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda que 

constitua o objeto principal daquela. 3. No caso, justifica-se a suspensão 

da ação reivindicatória até o deslindo final da ação anulatória, pois acaso 

procedente esta, faltará legitimidade ativa ad causam aos autores daquela. 

4. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1409256 PR 2013/0339083-0, 

Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/04/2014, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2014)

IMISSAO DE POSSE - LIMINAR - INDEFERIMENTO - SUSPENSÃO DO 

PROCESSO - ADMISSIBILIDADE - QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA - 

ART. 265, IV, A, DO CPC - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PENDÊNCIA DE 

AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AGRAVO 

PROVIDO. (TJ-SP - AG: 990100192507 SP , Relator: Dimas Carneiro, Data 

de Julgamento: 19/05/2010, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 01/06/2010)

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1009297 Nr: 27279-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CX CONSTRUÇÕES LTDA ( CAIXA CONSTRUÇÕES 

LTDA ), WILLIANS PAULO MISCHUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOERCY B. A. SCHURINGS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957855 Nr: 3945-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO PINTO, NANCI GONÇALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BORGES, DIANA APARECIDA DA 

SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TOMAVOI - 

OAB:OAB/MT4729A, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 

4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente, no prazo de cinco (05) dias, para manifestar o que entender 

de direito.

Thatyane C. Olmedo – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961372 Nr: 5410-11.2015.811.0041

 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: CELMA ASSUNÇÃO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABA III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação da parte autora às fls. 230/243, verifica-se 

que os pedidos não merecem acolhimento.

Observa-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando 

que a requerida se abstivesse de efetuar a comercialização da unidade 

autônoma nº 97, foi prolatada na data de 09 de março de 2015, todavia, a 

parte requerida comercializou o imóvel na data de 30 de janeiro de 2015, 

conforme se observa dos contratos acostados às fls. 208/227.

Desse modo, considerando a inexistência de descumprimento de liminar, 

tendo em vista que o ato foi praticado anteriormente à decisão, revogo a 

multa diária imposta à requerida, bem como indefiro os pedidos de 

majoração da multa, declaração de ato atentatório à justiça e litigância de 

má-fé.

Antes de qualquer manifestação a respeito da conversão da ação em 

perdas e danos, aguarde-se a realização da audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 895088 Nr: 26569-44.2014.811.0041

 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: SUN HUA CHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI MARQUES, DILMA GOMES MARQUES, 

MARCELO FERNANDES FRANCISCO, LETÍCIA CRUZ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT

 Vistos, etc.

A fim de se evitar futuras nulidades, intime-se a parte requerida Marcelo 

Fernandes Francisco para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

representação processual, acostando aos autos o competente 

instrumento de procuração.

Certifique-se quanto a citação e decurso de prazo para a apresentação 

de defesa da requerida Letícia Cruz Fernandes.

Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vistas ao digno representante do 

Ministério Público, conforme solicitado às fls. 335.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência a decisão, uma vez que o presente processo 

está na relação da Meta 2 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, tendo prioridade em sua tramitação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964150 Nr: 6592-32.2015.811.0041

 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: MONICA PADILLA DE BORBON NEVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 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.: 979185 Nr: 13654-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO PEREIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGSEGURO UNIVERSO ONLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de 

Cobrança de Valores Indevidamente Bloqueados c/c Pedido de Tutela 

Antecipada c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Luiz 

Fernando Pereira Faria em desfavor de PagSeguro Internet Ltda. 

para:a)Confirmar a liminar deferida.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)Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% 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.: 1067417 Nr: 54265-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISNALVA OLIVEIRA DE CAMPOS

 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: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento da parte autora por ocasião da audiência 

de instrução, 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).
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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.: 984103 Nr: 15964-05.2015.811.0041

 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: ALINE MACHADO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABA III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 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.: 990784 Nr: 18846-37.2015.811.0041

 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: ZENILDO BISNETO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17.300-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada 

proposta por Zenildo Bisneto de Moura em face de Postalis – Instituto de 

Seguridade Social dos Correios e Telégrafos.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 381/385, alegando a 

falta de interesse de agir, ante a assinatura do TAC – Termo de 

Ajustamento de Conduta.

 Rejeita-se a preliminar de carência da ação, visto ser patente o interesse 

de agir da parte Autora, que busca a revisão/modificação dos índices de 

correção monetária da reserva de poupança.

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.: 986076 Nr: 16728-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO COSTA METRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Pierre Tramontini - 

OAB/DF 16.231 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada 

proposta por Aluizio Costa Metran em face de Postalis – Instituto de 

Seguridade Social dos Correios e Telégrafos.

Citado, o requerido apresentou contestação alegando a falta de interesse 

de agir, ante a assinatura do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta.

 Rejeita-se a preliminar de carência da ação, visto ser patente o interesse 

de agir da parte Autora, que busca a revisão/modificação dos índices de 

correção monetária da reserva de poupança.

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.

Determino sejam os presentes autos reorganizados pela ordem 

cronológica.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1049787 Nr: 46321-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SUSI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANE MÁRCIA ALVES DA 

SILVA - OAB:25173D OAB PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução proposta por Sandra Susi Alves da 

Silva em face de Mutua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.

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 ilegalidade na conduta do 

requerido, a cobrança ilícita, a quebra contratual e o inadimplemento.

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 em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1030740 Nr: 37141-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CX CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOERCY B. A. SCHURINGS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6.628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A
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 Vistos, etc.

O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente;

Considerando a relação de prejudicialidade entre as causas, uma vez que 

a ação 1009297 vista desconstituir o crédito ora debatido determino a 

SUSPENSÃO dos autos até o julgamento do mérito da ação mencionada.

 Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE USUFRUTO E REIVINDICATÓRIA. 

QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, 

ART. 265, IV, A). PROVIMENTO. 1. O genitor vendeu um imóvel aos seus 

filhos com renúncia, em favor do pai, do direito de usufruto sobre o bem, 

que, posteriormente, foi objeto de duas ações. A primeira anulatória de 

usufruto e reivindicatória e a segunda anulatória da compra e venda. 2. 

Nos termos do art. 265, IV, a, do CPC, suspende-se o processo quando 

sua sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda que 

constitua o objeto principal daquela. 3. No caso, justifica-se a suspensão 

da ação reivindicatória até o deslindo final da ação anulatória, pois acaso 

procedente esta, faltará legitimidade ativa ad causam aos autores daquela. 

4. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1409256 PR 2013/0339083-0, 

Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/04/2014, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2014)

IMISSAO DE POSSE - LIMINAR - INDEFERIMENTO - SUSPENSÃO DO 

PROCESSO - ADMISSIBILIDADE - QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA - 

ART. 265, IV, A, DO CPC - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PENDÊNCIA DE 

AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AGRAVO 

PROVIDO. (TJ-SP - AG: 990100192507 SP , Relator: Dimas Carneiro, Data 

de Julgamento: 19/05/2010, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 01/06/2010)

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989728 Nr: 18404-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CX CONSTRUÇÕES LTDA ( CAIXA CONSTRUÇÕES 

LTDA )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOERCY B. A. SCHURINGS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6.628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 Vistos, etc.

O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente;

Considerando a relação de prejudicialidade entre as causas, uma vez que 

a ação 1009297 vista desconstituir o crédito ora debatido determino a 

SUSPENSÃO dos autos até o julgamento do mérito da ação mencionada.

 Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE USUFRUTO E REIVINDICATÓRIA. 

QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, 

ART. 265, IV, A). PROVIMENTO. 1. O genitor vendeu um imóvel aos seus 

filhos com renúncia, em favor do pai, do direito de usufruto sobre o bem, 

que, posteriormente, foi objeto de duas ações. A primeira anulatória de 

usufruto e reivindicatória e a segunda anulatória da compra e venda. 2. 

Nos termos do art. 265, IV, a, do CPC, suspende-se o processo quando 

sua sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda que 

constitua o objeto principal daquela. 3. No caso, justifica-se a suspensão 

da ação reivindicatória até o deslindo final da ação anulatória, pois acaso 

procedente esta, faltará legitimidade ativa ad causam aos autores daquela. 

4. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1409256 PR 2013/0339083-0, 

Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/04/2014, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2014)

IMISSAO DE POSSE - LIMINAR - INDEFERIMENTO - SUSPENSÃO DO 

PROCESSO - ADMISSIBILIDADE - QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA - 

ART. 265, IV, A, DO CPC - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PENDÊNCIA DE 

AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AGRAVO 

PROVIDO. (TJ-SP - AG: 990100192507 SP , Relator: Dimas Carneiro, Data 

de Julgamento: 19/05/2010, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 01/06/2010)

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1144729 Nr: 29491-87.2016.811.0041

 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: LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA, CLÁUDIA 

BUTRAGO DE ALMEIDA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 Vistos, etc.O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil 

dispõe que: “Art. 313. Suspende-se o processo:(...)V - quando a 

sentença de mérito:a) depender do julgamento de outra causa ou da 

declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que 

constitua o objeto principal de outro processo pendente;”Considerando a 

relação de prejudicialidade entre as causas, uma vez que a ação 1091633 

visa a anulação do leilão onde os requerentes adquiriram o imóvel em 

discussão, determino a SUSPENSÃO dos autos até o julgamento do mérito 

da ação mencionada. Nesse sentido:RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

USUFRUTO E REIVINDICATÓRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 265, IV, A). PROVIMENTO. 1. O 

genitor vendeu um imóvel aos seus filhos com renúncia, em favor do pai, 

do direito de usufruto sobre o bem, que, posteriormente, foi objeto de duas 

ações. A primeira anulatória de usufruto e reivindicatória e a segunda 

anulatória da compra e venda. 2. Nos termos do art. 265, IV, a, do CPC, 

suspende-se o processo quando sua sentença de mérito depender do 

julgamento de outra demanda que constitua o objeto principal daquela. 3. 

No caso, justifica-se a suspensão da ação reivindicatória até o deslindo 

final da ação anulatória, pois acaso procedente esta, faltará legitimidade 

ativa ad causam aos autores daquela. 4. Recurso especial provido.(STJ - 

REsp: 1409256 PR 2013/0339083-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data 

de Julgamento: 08/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 29/04/2014)Em que pese a suspensão dos tramites do processo, ante 

a urgência do pedido, determino que o requerente apresente nos autos 

data e hora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, onde o requerido 

poderá retirar os seus móveis, devendo ser elaborado auto de 

constatação dos bens, por oficial de justiça que deverá certificar o estado 

destes.E mais, deverá, no mesmo prazo, em atenção à certidão de fls. 

281, recolher as custas pendentes.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132842 Nr: 24185-40.2016.811.0041

 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: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO HASSON SAYEG - 

OAB:SP/108.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 
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querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes- Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085864 Nr: 4225-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGG TRADING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9.012/DF

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153173 Nr: 33148-37.2016.811.0041

 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: OACY PAULO DE CERQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 113/116, 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.: 984782 Nr: 16219-60.2015.811.0041

 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: MAYARA NUNES GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 150 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. 151/152), 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992830 Nr: 19813-82.2015.811.0041

 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: SIDNEY PEDROSO DE ALMEIDA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sidney Pedroso de Almeida, em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

 Em que pese o alegado pela parte requerida às fls. 66/88, verifico que a 

avalição médica realizada em mutirão de conciliação às fls. 52, foi 

prejudicada ante ausência de documentação médica.

 Assim, faculto a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias junte 

documentações médicas comprovando a internação referente ao acidente 

ocorrido em 28/04/2012.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1095183 Nr: 8489-61.2016.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUEZ TRANSPORTES ROD. E COM. DE 

CEREAIS EIRELI, JOSÉ CARLOS RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - 

OAB:238.994-SP, FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - 

OAB:178.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Carlos Frederick da S. I. 

de Almeida - OAB/MT 7.355 - OAB:, Dr. Fábio Moreira Pereira - 

OAB:OAB/MT 9405

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 146.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

endereço atualizado da parte denunciada à lide, requerendo o que 

entender 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.: 998920 Nr: 23017-37.2015.811.0041

 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: MARIZETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEONARDO DE OLIVEIRA, IVETE RIBEIRO 

ALVES, BULHÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CARTÓRIO DE 

REGISTRO CIVIL E NOTAS DE N. S. DO LIVRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Randall Klai Cavalcanti Leite - 

OAB:14.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Marizete Pereira da Silva em desfavor de José 

Leonardo de Oliveira, Ivete Ribeiro Alves, Bulhões Materiais para 

Construção Ltda..

Acolho a emenda de fls. 116, defiro o pedido e determino a retificação da 

capa dos autos, para a inclusão da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no polo passivo da demanda.

Assim, declino da competência para o processamento e julgamento do 

feito e determino sua remessa a uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública, com as baixas e comunicações de estilo.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974631 Nr: 11436-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA GABRIELA FERREIRA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Luana Gabriela 

Ferreira dos Santos em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, uma vez que a parte requerente já recebeu administrativamente o 

valor R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos).Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, cuja execução ficará suspensa, se dentro de cinco anos, a contar 

desta decisão o autor não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação 

ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000789 Nr: 23786-45.2015.811.0041

 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: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Sylvio Santos Araújo - 

OAB/MT 8.651 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 50 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. 51/52), 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.: 992006 Nr: 19456-05.2015.811.0041

 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: EDEZIO JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Edézio Jesus da 

Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(14/07/2013) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168979 Nr: 39692-41.2016.811.0041

 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: IDALINA ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Idalina Araújo dos 

Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos)) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(28/06/2013) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 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.: 1153457 Nr: 33253-14.2016.811.0041

 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: ELIZABETH REGINA PACOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNES & CAMPOS ADVOGADOS, HENRIQUE 

REZENDE IUNES DE SOUZA, TADEU TREVISAN BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Jorge Andre Ritzmann de Oliveira 

- OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6.212/MT

 Vistos, etc.
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Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, 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.: 1095599 Nr: 8673-17.2016.811.0041

 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: JORGE APARECIDO ANTONIO DA CRUZ

 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jorge Aparecido da 

Cruz em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 

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 média no pé direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (24/01/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1116279 Nr: 17137-30.2016.811.0041

 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: JUAREZ CAMPOS PEREIRA

 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Juarez 

Campos Pereira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente leve no pé esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (24/03/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1124092 Nr: 20480-34.2016.811.0041

 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: OSVALDO SILVA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida 

por Osvaldo silva de Figueiredo em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A 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 média no pé esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (09/05/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081142 Nr: 2081-54.2016.811.0041

 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: ADERVAL JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Aderval José da Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do 

tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro (01/09/2014) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973628 Nr: 11044-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON DOS SANTOS HUNGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 
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OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Jeverson dos 

Santos Hungaro, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do tornozelo 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (05/06/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1171930 Nr: 40958-63.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 374/380.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 374/380.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 387/388 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. 389/391), 

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.: 1153897 Nr: 33446-29.2016.811.0041

 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: JOSE GOMES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por José Gomes Coelho 

em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial da mão direita, corrigido monetariamente data 

do sinistro (06/02/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120376 Nr: 18947-40.2016.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 268/271.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 268/271.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1157024 Nr: 34685-68.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 291/294.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 291/294.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958562 Nr: 4198-52.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: LORENA SOUSA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 133/134.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 133/134.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081389 Nr: 2248-71.2016.811.0041

 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: OTÁVIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 91/107.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 91/107.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983835 Nr: 15775-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIMARA FERNANDA DE BRITO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 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: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 255/265.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 255/265.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1011877 Nr: 28368-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN HENRIQUE RAMOS DE MORAES

 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Jhonatan Henrique 

Ramos de Moraes em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial da mão direita, corrigido 

monetariamente data do sinistro (11/11/2013) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956801 Nr: 3471-93.2015.811.0041

 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: SINOMAR COELHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Sinomar 

Coelho Ferreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em polegar direito, 

corrigido monetariamente da data do sinistro (20/12/2014) 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1072860 Nr: 56586-29.2015.811.0041

 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: LINDAURA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:
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 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Lindaura Santos de 

Souza em face do Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 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 joelho 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (24/08/2015) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094634 Nr: 8269-63.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO SOARES VIANA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Diogo Soares Viana 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos 

e cinquenta reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, corrigido monetariamente 

data do sinistro (22/11/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação;b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024057-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024057-03.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jovane Duarte Batista Junior em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/08/2016, conforme boletim de ocorrência indexado 

ID – 4542078 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos indexados ID – 

4542078. Pela decisão (ID – 4645752), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (ID- 6049557), alega à requerida a 

preliminar da alteração do polo passivo da lide, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. 

Conforme (ID – 6695664) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 7097467), reiterando os termos da exordial 

e concordando com o laudo pericial realizado na central de conciliação. 

Manifestações das partes (ID- 7268180 e 8768025) concordando com o 

laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Jovane Duarte Batista Junior em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo, carência 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 
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obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, indexado ao ID - 4542078, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciado apresenta “incapacidade 

física como intensa (75%) em joelho direito e média (50%) em jpunho 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável e para o joelho direito, o percentual incidente será de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO 

GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO 

VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA 

TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE 

PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do seguro obrigatório, por 

invalidez permanente, requer a verificação, caso a caso, através de 

documentos idôneos hábeis a demonstrar sua ocorrência, ou o grau da 

incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, ser fixada no teto máximo 

para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 

(TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito 

para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez permanente média 

em punho direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento) e, intenso em 

joelho direito em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim 

sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco 

por cento), equivalente a R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) e 75% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.218,75 (quatro mil e duzentos e dezoito 

reais e setenta e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jovane Duarte Batista Junior em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 4.218,75 (quatro mil e duzentos e dezoito reais 

e setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente e punho e joelho, corrigido monetariamente data 

do sinistro (10/08/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNA APARECIDA COSTA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000335-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TAYNA APARECIDA 

COSTA CRUZ Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 12892890, 12892920, 12892929 

e 12892933. Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial 

contida no ID 11314285 restou prejudicada, já que a entrega não pode ser 

efetivada devido ao motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. ENDEREÇO 

RESIDENCIAL. NÚMERO INSUFICIENTE. DEVOLUÇÃO DA 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I - Em se tratando de ação 

de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a 

comprovação da mora do devedor é requisito indispensável de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. II - Não 

comprovada a devida constituição em mora do devedor, deve ser mantida 

a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por 

descumprimento de pressuposto básico para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão. III - Recurso de apelação conhecido e não provido. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.048893-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/0017, 

publicação da súmula em 19/10/2017) 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. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 07 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020422-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020422-77.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLAUDIO RIBEIRO DA 

SILVA Vistos etc... Da análise dos autos, verifica-se na petição de Id: 

12554977 que o Banco emitiu por equívoco a guia referente às custas 

iniciais de ajuizamento sem a sua numeração localizada no campo superior 

(Guias nº 88607 e 88608), razão pela qual, posteriormente, procedeu ao 

recolhimento das guias corretas. Ao encaminhar a documentação 

solicitando a abertura do processo administrativo para a restituição dos 

valores recolhidos equivocadamente, foi informado de que há 

necessidade de certidão desta serventia constando que as guias não 

foram utilizadas, pleiteando pela expedição da referida certidão. No 

entanto, insta consignar que, salvo melhor juízo, as guias de Ids: 8843309, 

8843317, 9116712 e 9116719 são idênticas, bem como as autenticações 

bancárias de seus comprovantes de pagamentos, o que deverá ser 

observado pelo Gestor quando da certidão. Desta feita, ante o trânsito em 

julgado da sentença de Id: 11710511, arquive-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030927-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030927-30.2017.8.11.0041. AUTOR: MARILCE NUNES DA 

SILVA RÉU: AYMORE Vistos etc... Indefiro o pleito de Id: 11182916, haja 

vista que já se passaram 07 meses desde o peticionamento, e a 

requerente até o momento manteve-se silente em relação a intimação de 

Id: 10516499. Desta feita, intimo a requerente para, no prazo de 15 dias 

cumprir com exatidão os termos da decisão de Id: 10516499, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, concluso para extinção. Saliento que pedidos protelatórios 

que não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão 

inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor 

da causa em favor do Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 

2º do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032459-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEROLINO JOSE DO PRADO (EXECUTADO)

ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA BERNARDINA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032459-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME, 

MARIA BERNARDINA DA COSTA, JEROLINO JOSE DO PRADO Vistos... 

Constato no site do TJMT que as custas foram recolhidas. Recebo a 

emenda a inicial IDs: 10850522 e 10850534. Procedo neste ato a anotação 

do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA no polo ativo da 

ação. 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. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 10850534. 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. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofício ao Banco Central 

com o intuito de bloquear valores existentes nas contas-correntes e/ou 

aplicações financeiras dos executados. Defiro as benesses do art. 212, § 

2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037484-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ATAIDES 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: 1037484-33.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: WAGNER ATAIDES DA SILVA Vistos... Constato no site 

do TJMT que as custas foram recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 

14140250 e 14140267. Procedo neste ato à anotação do advogado 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 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 
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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 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. Conste 

no mandado a possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante 

o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. 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. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofício ao Banco Central 

com o intuito de bloquear valor(es) existente(s) na(s) conta(s)-corrente(s) 

e/ou aplicações financeiras do executado. Defiro as benesses do art. 212, 

§ 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON OLIVEIRA DE MOURA (EXECUTADO)

FRANGOS EXPRESS COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS 

ALIMENTICIOS 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: 1001053-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: FRANGOS EXPRESS COMERCIO, REPRESENTACAO E 

SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ADILSON OLIVEIRA DE MOURA 

Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram recolhidas. 

Recebo a emenda a inicial IDs: 12458613 e 12458620. Procedo neste ato a 

anotação do advogado JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS no polo ativo da 

ação. 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. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 12458620. 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 expedição 

de ofício ao Banco Central, a fim de determinar o bloqueio de qualquer 

crédito existente em nome dos executados. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035432-64.2017.8.11.0041

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:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSE ARI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035432-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA, JOSE ARI DE 

ALMEIDA Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 12779162, 12779244 e 

12779247. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Citem-se os executados, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024687-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO APARECIDO CAMARGO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, indexar a estes autos eletrônicos a guia de pagamento, haja 

vista só constar o comprovante de pagamento (ID. 13464223, 43464224). 

Cuiabá-MT, 7 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036568-96.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DA LUZ 11118105168 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036568-96.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARIA HELENA DA LUZ 11118105168 

Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram recolhidas. 

Recebo a emenda a inicial IDs: 12224860, 12224895, 12224901, 

12224910, 12224914 e 12224917. Compulsando os autos, verifico na 

planilha de débitos (ID 10962498) que pretende o banco requerente o 

recebimento de R$ 16.774,75, contudo atribuiu a causa o valor de R$ 

4.653,10. É de conhecimento comezinho que em ações deste tipo o valor 

causa deve ser igual a integralidade da divida, ou seja, a somatória das 

parcelas vencidas e vincendas. Desta feita, intimo o autor para, no prazo 

de 15 dias, emendar a inicial, atualizando o valor da causa e recolhendo 

as taxas e custas remanescentes, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005077-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINA BOCHENEKI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005077-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

GERALDINA BOCHENEKI DE OLIVEIRA Vistos etc. Constato no site do 

TJMT que as custas foram recolhidas. Procedo neste ato a anotação do 

advogado MOISÉS BATISTA DE SOUZA no polo ativo da ação. Recebo a 

emenda a inicial IDs: 12178638 e 12178667. Apesar do contido no 

despacho ID.12068638, preferiu o cumprimento parcial, ou seja, deixou de 

comprovar a regular mora da devedora, posto que a correspondência não 

foi entregue sob a afirmação "não há entrega", razão pela qual lançou mão 

do protesto via edital, sem esgotar os meios para notificar a devedora. 

Outrossim, tenho que a planilha ID.11999064 não se mostra adequada 

visto que repete o valor da parcela, quanto aquelas à vencer, sem a 

retirada dos juros, em face do vencimento antecipado. Assim, intimo para 

emendar a inicial, como acima exposto, sob pena de extinção no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022276-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MANOELA BRUNINI MOUMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022276-43.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CAROLINA 

MANOELA BRUNINI MOUMER Vistos... Ante a interposição do Recurso de 

Apelação de ID 12655606, em face de a sentença (ID 6137443) que julgou 

procedente este feito, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024493-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024493-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VOLVO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. Tratam-se os autos de 

requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

13.043/14, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, visando à 

apreensão do veículo: 01 (UM) CAMINHÃO, MARCA VOLVO, MODELO FH 

460 6X2T,  ANO FABR/MOD 2013/2013,  CHASSI  Nº 

9BVAG20C3DE808350, RENAVAM 00568257677, PLACA FLL4951 (SP). 

Ante a juntada dos documentos necessários, nos termos do art. 3º, § 12, 

Decreto-Lei n° 911/1969, DEFIRO o pleito de busca e apreensão do 

veículo. Desta feita, expeça-se mandado de busca e apreensão ao 

endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, n° 5150, Jardim 

Alencastro, Cuiabá – MT – CEP: 78.085-700, observando-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 14572319. Sem prejuízo, 

oficie-se a comarca originaria quanto ao deferimento deste feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724194 Nr: 19834-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APARECIDA DE LIMA NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FATIMA APARECIDA DE LIMA NAZARIO, 

Cpf: 68867255134, 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$ 10.315,50 - Valor 

Atualizado: R$ 9.377,73 - Valor Honorários: R$ 937,77

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo o advogado 

Thiago de Siqueira Batista Macedo para, no prazo de 15 dias acostar aos 

autos seu instrumento procuratório/substabelecimento, demonstrando ter 

poderes para estar em juízo em nome de Bradesco Leasing, devendo o 

douto causídico evitar fatos dessa natureza.Por verificar a ausência de 

citação da executada, em regular impulso oficial procedo a pesquisa do 

endereço atual desta por meio do sistema Infojud, ocasião em que se 
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chegou a endereço análogo ao diligenciado às fls. 60 (extrato em 

anexo).Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, 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 a parte exequente 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.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.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de solucionar a pendência acima serão inadmitidos, além do que, 

darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do 

Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822079 Nr: 28265-52.2013.811.0041

 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): H E TEIXEIRA DO CARMO INFORMÁTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): H E TEIXEIRA DO CARMO INFORMÁTICA, 

CNPJ: 13303034000105. 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$ 11.245,34 - Valor 

Atualizado: R$ 10.223,04 - Valor Honorários: R$ 1.022,30

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro os pleitos de fls. 

87 e 89 haja vista o tempo transcorrido desde o ajuizamento da 

ação.Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

PEA 1293733.Da análise dos autos, constata-se que até o momento o 

veículo não foi localizado, assim como o representante legal da empresa 

requerida, apesar das diversas diligências despendidas nesse 

sentido.Desta feita, defiro o pleito contido na petição a ser juntada e, 

CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as 

anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem 

alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do 

devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a 

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma 

prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não encontra 

obstáculo legal, em razão da não citação da parte adversa.Nesse 

sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO – 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 

5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a 

citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no 

DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM 

PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não 

encontrado o devedor e tampouco o bem financiado, merece deferimento 

o (CPC, art. 906) pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

execução por quantia certa. AI, 86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da 

publicação no DJE 12/12/2014 - TJMT.”Denota-se ainda, que o 

representante legal da executada se encontra em lugar incerto e não 

sabido, haja vista as diligências negativas nos endereços obtidos por meio 

dos sistemas Infojud e Renajud. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A 

citação por edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II 

- quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;III - nos casos expressos em lei.Deste modo, expeça-se o regular 

edital de citação com prazo de 20 dias, para que a executada pague o 

débito atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da lei, consignando-se 

no edital a possibilidade desta 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.Desde já, 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.Salientando 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 a exequente 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.No mais, apesar de não 

ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora 

passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento 

ainda, que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a 

determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação 

da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 

77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, 
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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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827780 Nr: 33645-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER HENRIQUE RIBEIRO MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAGNER HENRIQUE RIBEIRO MERLINO, 

Cpf: 00542882159, Rg: 14369010, natural de Acorizal-MT, solteiro(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$ 22.311,55 - Valor 

Atualizado: R$ 20.283,23 - Valor Honorários: R$ 2.028,32

Despacho/Decisão: Vistos etc...Indefiro o requerimento de fls. 66, 

considerando que já foram efetuadas pesquisas nos sistemas Infojud e 

Infoseg, sistemas eficientes para localização de endereços.No mais, 

vê-se dos autos que tanto o bem, quanto o requerido não foram 

localizados até o momento apesar das diligências despendidas nesse 

sentido.No entender deste juízo especializado, o novo Código de Processo 

Civil indicou uma nova sistemática, onde o princípio perseguido é da 

regular distribuição do direito, com duração razoável do 

processo.Ademais, a conversão da busca em processo executivo não 

pode ser equiparada à preclusão do direito processual da parte autora 

e/ou de levar a garantia fiduciária a efeito, ainda mais agora que o novo 

CPC expressamente confere ao juiz o poder de "determinar todas as 

medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" 

(art. 139, IV).O processo de execução, por sua vez, não é incompatível 

com a busca e apreensão de bens, pois, o fim precípuo de realizar a 

garantia fiduciária para revertê-la à satisfação da dívida garantida, justifica 

sua penhora e apreensão caso localizado, pois a forma de um ato 

processual quando a finalidade é alcançada, confirma a garantia do direito 

da parte, não sendo o caso de nulidade nos termos do artigo 277, do 

Código de Processo Civil.Portanto, considerando que cabe ao juiz a 

administração do processo, dando a devida destinação, sempre tendo 

como norte a distribuição do direito, outro caminho não existe senão a 

conversão deste feito em execução.Reafirmando o acima disposto, diante 

do princípio da celeridade processual e, tendo em vista a ausência do 

cumprimento da liminar, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 

911/69, visando a recuperação da parte autora por meio dos atos 

executórios, que se apresentam mais amplos, com penhora de outros 

bens para garantia do crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando 

"o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data 

de Julgamento: 25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)Denota-se ainda, que o 

executado se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o 

artigo 256 do CPC:“A citação por edital será feita:I - quando desconhecido 

ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 

que se encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei.” Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para que o 

executado pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se no edital a possibilidade deste 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.Desde já, 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.Salientando 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 a exequente 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.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.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 839492 Nr: 44016-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FAGNER OLIVEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO FAGNER OLIVEIRA DOS REIS, 

Cpf: 71470522187, Rg: 13536532, brasileiro(a), solteiro(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$ 5.027,79 - Valor 

Atualizado: R$ 4.570,72 - Valor Honorários: R$ 457,07

Despacho/Decisão: Vistos etc...Indefiro os pedidos de fls. 47, 53 e 67 ante 

a ausência de amparo legal, além do tempo transcorrido desde o 

ajuizamento da ação, e a ausência de localização do endereço do devedor 

até o momento apesar das diversas diligências despendidas nesse 

sentido.No entender deste juízo especializado, o novo Código de Processo 

Civil indicou uma nova sistemática, onde o princípio perseguido é da 

regular distribuição do direito, com duração razoável do 

processo.Ademais, a conversão da busca em processo executivo não 

pode ser equiparada à preclusão do direito processual da parte autora 

e/ou de levar a garantia fiduciária a efeito, ainda mais agora que o novo 

CPC expressamente confere ao juiz o poder de "determinar todas as 

medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" 

(art. 139, IV).O processo de execução, por sua vez, não é incompatível 

com a busca e apreensão de bens, pois, o fim precípuo de realizar a 

garantia fiduciária para revertê-la à satisfação da dívida garantida, justifica 

sua penhora e apreensão caso localizado, pois a forma de um ato 

processual quando a finalidade é alcançada, confirma a garantia do direito 

da parte, não sendo o caso de nulidade nos termos do artigo 277, do 

Código de Processo Civil.Portanto, considerando que cabe ao juiz a 

administração do processo, dando a devida destinação, sempre tendo 

como norte a distribuição do direito, outro caminho não existe senão a 

conversão deste feito em execução.Reafirmando o acima disposto, diante 

do princípio da celeridade processual e, tendo em vista a ausência do 

cumprimento da liminar, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 

911/69, visando a recuperação da parte autora por meio dos atos 

executórios, que se apresentam mais amplos, com penhora de outros 

bens para garantia do crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando 

"o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data 

de Julgamento: 25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)Denota-se ainda, que o 

executado se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o 

artigo 256 do CPC:“A citação por edital será feita:I - quando desconhecido 

ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 

que se encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei.” Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para que o 

executado pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se no edital a possibilidade deste 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.Desde já, 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.Salientando 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 a exequente 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.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.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008737 Nr: 27012-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ANTONIO ATAIDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIVINO ANTONIO ATAIDES DA COSTA, 

Cpf: 27517691104, Rg: 31786, solteiro(a), chefe intermediário. 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$ 39.116,70 - Valor 

Atualizado: R$ 35.560,64 - Valor Honorários: R$ 3.556,06

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se que até 

o momento o veiculo não foi localizado, bem como o requerido.Desta feita, 

defiro o pleito de fls. 75/77 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do 

decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA 

NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o 

faça antes de perfectibilizada a citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

15/07/2014, Data da publicação no DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não encontrado o devedor e tampouco o bem 

financiado, merece deferimento o (CPC, art. 906) pedido de conversão da 

ação de busca e apreensão em execução por quantia certa. AI, 

86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014 - 

TJMT.”Quanto ao pleito contido no item “b” de fls. 76 vº, INDEFIRO, uma 

vez que com a conversão da ação em execução, não há que se falar em 

apreensão do bem.Denota-se ainda, que o executado se encontra em 

lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação 

por edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;III - nos casos expressos em lei.Deste modo, expeça-se o regular 

edital de citação com prazo de 20 dias, para que o executado pague o 

débito atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da lei, consignando-se 

no edital a possibilidade deste 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.Desde já, 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.Salientando 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 exequente 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.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.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022063 Nr: 32952-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA MALAQUIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MONICA MALAQUIAS DE CAMPOS, Cpf: 

01860159176, Rg: 18457673, casado(a), secretaria. 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$ 33.461,25 - Valor 

Atualizado: R$ 30.419,32 - Valor Honorários: R$ 3.041,93

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 30, concernente ao 

bloqueio do bem por meio do sistema Renajud.Ademais, considerando o 

teor da certidão de fls. 38, defiro parcialmente o pleito de fls. 40, 

efetuando a pesquisa de endereços por meio do sistema Bacenjud.Ante o 

resultado exitoso, intimo o autor para em 05 dias depositar diligência, 

APRESENTANDO O “RECIBO ORIGINAL EMITIDO DIRETAMENTE PELO 

CAIXA DO BANCO DO BRASIL, OU CAIXA ELETRÔNICO, VEDADA A 

APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA VIA, DE COMPROVANTE DE DEPÓSITOS 

EFETUADOS POR MEIO DE ENVELOPES, BEM COMO DE COMPROVANTES 

DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS REALIZADOS ON-LINE”, nos termos da 

Portaria nº 64/2013/DF. Informa-se, ainda, que o VALOR DA DILIGÊNCIA E 

OS DADOS BANCÁRIOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM TABELA NO 

SÍTIO WWW.SINDOJUS-MT.ORG.BR, BEM COMO, NA CENTRAL DE 

MANDADOS DESTE FÓRUM, ou se preferir, fornecer os meios 

necessários, devendo entra em contato com o Oficial de Justiça 

responsável pelo ato, sob pena de extinção.Após, expeça-se mandado de 

busca, apreensão e citação ao endereço: Avenida Miguel Sutil, n° 61, 

nesta cidade.Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios 

que não tenham o condão de sanar a pendência acima, intime-se o autor 

via correio com aviso de recebimento, com a mesma admoestação.Caso a 

diligência acima retorne infrutífera, proceda-se como abaixo segue.Ante 

as diligências negativas realizadas no sentido de localizar o veículo e a 

requerida, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com 
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as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, 

a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na 

forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não encontra 

obstáculo legal, em razão da não citação da parte adversa.Nesse 

sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO – 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 

5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a 

citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no 

DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM 

PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não 

encontrado o devedor e tampouco o bem financiado, merece deferimento 

o (CPC, art. 906) pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

execução por quantia certa. AI, 86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da 

publicação no DJE 12/12/2014 - TJMT.”Denota-se ainda, que a parte 

executada se encontra em lugar incerto e não sabido. Dispõe o artigo 256 

do CPC/2015A citação por edital será feita:I - quando desconhecido ou 

incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 

que se encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei. Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para que a 

parte executada, pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se no edital a possibilidade desta 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 NCPC.Desde já, 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.Salientando que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do NCPC, 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 a parte exequente 

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.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do NCPC, 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 autor via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047854 Nr: 45343-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CINTIA TEIXEIRA DA SILVA, Cpf: 

63100681134, Rg: 902115, solteiro(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$ 5.311,28 - Valor 

Atualizado: R$ 4.828,44 - Valor Honorários: R$ 482,84

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, constata-se que até 

o momento o bem e a requerida não foram localizados, razão pela qual, em 

regular impulso oficial, procedo a pesquisa do endereço atual da ré por 

meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito (extrato em 

anexo).Desta feita, defiro o pleito de fls. 70/71 e, CONVERTO ESTA AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA 

NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o 

faça antes de perfectibilizada a citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

15/07/2014, Data da publicação no DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não encontrado o devedor e tampouco o bem 

financiado, merece deferimento o (CPC, art. 906) pedido de conversão da 

ação de busca e apreensão em execução por quantia certa. AI, 

86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014 - 

TJMT.”Denota-se ainda, que a executada se encontra em lugar incerto e 

não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por edital será 

feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - nos casos 

expressos em lei.Deste modo, expeça-se o regular edital de citação com 

prazo de 20 dias, para que a executada pague o débito atualizado em 03 

(três) dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade 

desta 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.Desde já, 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.Salientando 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 exequente 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.No mais, apesar de não ser 

um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora 

passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, 
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vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento 

ainda, que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a 

determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação 

da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 

77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082420 Nr: 2677-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCI ÀUREA ALFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:OAB/MT 

17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NANCI ÀUREA ALFONSO, Cpf: 

34046941120, brasileiro(a), solteiro(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$ 20.476,68 - Valor 

Atualizado: R$ 18.615,16 - Valor Honorários: R$ 1.861,52

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em primeiro lugar, tendo em vista o 

transcurso do prazo da petição de fls. 56, é evidente que o requerimento 

sobejou prejudicado.Assim, em atenção à orientação do CNJ de que a 

citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que 

já ocorreu neste feito, assim, determino a citação ficta da executada Nanci 

Aurea Afonso.Desta feita, expeça-se o regular edital de citação/intimação, 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso I, do mesmo codex, 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 exequente 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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e requerimentos 

protelatórios, retornem-me os autos conclusos para extinção, haja vista a 

juntada do A. R de fls. 58.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095902 Nr: 8781-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENIS MARCELO DA CRUZ, Cpf: 

92936091187, Rg: 1031262-5, Filiação: Jairo Antonio da Cruz e Nelil Maria 

da Silva Cruz, data de nascimento: 16/09/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 8414-2386. 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$ 13.416,27 - Valor 

Atualizado: R$ 12.196,61 - Valor Honorários: R$ 1.219,66

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, constata-se que até 

a presente data o veículo não foi localizado, bem como o requerido.Desta 

feita, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as 

anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem 

alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do 

devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a 

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma 

prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não encontra 

obstáculo legal, em razão da não citação da parte adversa.Nesse 

sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO – 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 

5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a 

citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no 

DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM 

PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não 

encontrado o devedor e tampouco o bem financiado, merece deferimento 

o (CPC, art. 906) pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

execução por quantia certa. AI, 86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da 

publicação no DJE 12/12/2014 - TJMT.”Denota-se ainda, que o executado 

se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do 

CPC.A citação por edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o 

citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei.Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para que o 

executado pague o débito atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da 

lei, consignando-se no edital a possibilidade deste 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.Desde já, 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, 
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estes serão reduzidos pela metade.Salientando 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 a parte exequente 

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.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.Às fls. 56 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.É sabido que 

a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem do arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la à 

parte exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens do executado,vejamos os precedentes jurisprudenciais 

sobre o assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA 

EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais 

exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo 

magistrado, nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para verificação da 

existência de bens em nome da executada. AGRAVO 

MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXII). Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112774 Nr: 15853-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AUGUSTO FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO AUGUSTO FERNANDES FILHO, 

Cpf: 01000199193, solteiro(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$ 22.189,92 - Valor 

Atualizado: R$ 20.172,65 - Valor Honorários: R$ 2.017,27

Despacho/Decisão: Vistos etc...Procedo a busca do endereço atual do 

requerido pleiteada às fls. 48 por meio do Sistema Infojud, ocasião em que 

obtive o mesmo endereço diligenciado sem êxito às fls. 35 (extrato em 

anexo).Desta feita, vislumbra-se dos autos que as duas tentativas de 

apreensão do veículo restaram infrutíferas, considerando que o veículo se 

encontra em local desconhecido.No entender deste juízo especializado, o 

novo Código de Processo Civil indicou uma nova sistemática, onde o 

princípio perseguido é da regular distribuição do direito, com duração 

razoável do processo.Ademais, a conversão da busca em processo 

executivo não pode ser equiparada à preclusão do direito processual da 

parte autora e/ou de levar a garantia fiduciária a efeito, ainda mais agora 

que o novo CPC expressamente confere ao juiz o poder de "determinar 

todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento 

de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 

pecuniária" (art. 139, IV).O processo de execução, por sua vez, não é 

incompatível com a busca e apreensão de bens, pois, o fim precípuo de 

realizar a garantia fiduciária para revertê-la à satisfação da dívida 

garantida, justifica sua penhora e apreensão caso localizado, pois a forma 

de um ato processual quando a finalidade é alcançada, confirma a 

garantia do direito da parte, não sendo o caso de nulidade nos termos do 
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artigo 277, do Código de Processo Civil.Portanto, considerando que cabe 

ao juiz a administração do processo, dando a devida destinação, sempre 

tendo como norte a distribuição do direito, outro caminho não existe senão 

a conversão deste feito em execução.Reafirmando o acima disposto, 

diante do princípio da celeridade processual e, tendo em vista a ausência 

do cumprimento da liminar, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 

911/69, visando a recuperação da parte autora por meio dos atos 

executórios, que se apresentam mais amplos, com penhora de outros 

bens para garantia do crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando 

"o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data 

de Julgamento: 25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)Denota-se ainda, que o 

executado se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o 

artigo 256 do CPC:“A citação por edital será feita:I - quando desconhecido 

ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 

que se encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei.” Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para que o 

executado pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se no edital a possibilidade deste 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.Desde já, 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.Salientando 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 a parte exequente 

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.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 exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 

dias com a mesma admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que 

não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão 

inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor 

da causa em favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114489 Nr: 16505-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA DE ALENCAR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERO FERREIRA DE ALENCAR ME, 

CNPJ: 97522865000150. 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$ 184.457,30 - Valor 

Atualizado: R$ 167.688,48 - Valor Honorários: R$ 16.768,85

Despacho/Decisão: Vistos etc...Junte-se o AR que se encontra guardado 

em pasta própria na Secretaria do Juízo.Defiro parcialmente o pleito de fls. 

47, procedendo novas pesquisas de possíveis endereços atualizados da 

ré por meio dos sistemas Infoseg e Renajud, ocasião em que não obtive 

êxito (extratos em anexo).Desta feita, vislumbra-se dos autos que as duas 

tentativas de apreensão do veículo restaram infrutíferas, considerando 

que o veículo se encontra em local incerto.No entender deste juízo 

especializado, o novo Código de Processo Civil indicou uma nova 

sistemática, onde o princípio perseguido é da regular distribuição do 

direito, com duração razoável do processo.Ademais, a conversão da 

busca em processo executivo não pode ser equiparada à preclusão do 

direito processual da parte autora e/ou de levar a garantia fiduciária a 

efeito, ainda mais agora que o novo CPC expressamente confere ao juiz o 

poder de "determinar todas as medidas coercitivas necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária" (art. 139, IV).O processo de 

execução, por sua vez, não é incompatível com a busca e apreensão de 

bens, pois, o fim precípuo de realizar a garantia fiduciária para revertê-la à 

satisfação da dívida garantida, justifica sua penhora e apreensão caso 

localizado, pois a forma de um ato processual quando a finalidade é 

alcançada, confirma a garantia do direito da parte, não sendo o caso de 

nulidade nos termos do artigo 277, do Código de Processo Civil.Portanto, 

considerando que cabe ao juiz a administração do processo, dando a 

devida destinação, sempre tendo como norte a distribuição do direito, 

outro caminho não existe senão a conversão deste feito em 

execução.Reafirmando o acima disposto, diante do princípio da celeridade 

processual e, tendo em vista a ausência do cumprimento da liminar, em 

consonância com o artigo 4º do Decreto nº 911/69, visando a 

recuperação da parte autora por meio dos atos executórios, que se 

apresentam mais amplos, com penhora de outros bens para garantia do 

crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não 

encontra obstáculo legal, em razão da não citação da parte 
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adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução, quando "o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor" 

(artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n.º 

13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 

25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI Nº.911/69 ALTERADO 

PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova redação dos artigos 4º e 

5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das alterações introduzidas pela Lei 

nº.13.043/14, perfeitamente válido o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do 

Livro II do CPC. 2. Ademais, não concretizada a estabilidade objetiva do 

processo com a angularização da relação jurídica processual, 

perfeitamente válida a modificação da causa de pedir e do pedido, nos 

termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 

10024102135423002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 

09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/11/2015)Denota-se ainda, que o representante legal da executada se 

encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do 

CPC:“A citação por edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o 

citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei.” Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para que a 

executada pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se no edital a possibilidade desta 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.Desde já, 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.Salientando 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 exequente 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.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.Saliento, ainda que houve arresto do 

bem com a restrição de fls.32 via Renajud.Em caso de silêncio, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não 

tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, 

além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em 

favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135899 Nr: 25528-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, Cpf: 

04874712100, Rg: 217790310553769, solteiro(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$ 30.015,66 - Valor 

Atualizado: R$ 27.286,96 - Valor Honorários: R$ 2.728,70

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de inserção de restrição 

sobre o veículo por meio do Sistema Renajud (extrato em anexo).Ademais, 

em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço do 

requerido por meio do Sistema Infojud, ocasião em que obtive o mesmo 

endereço da exordial diligenciado sem êxito (extrato em anexo).No 

entender deste juízo especializado, o novo Código de Processo Civil 

indicou uma nova sistemática, onde o princípio perseguido é da regular 

distribuição do direito, com duração razoável do processo.Ademais, a 

conversão da busca em processo executivo não pode ser equiparada à 

preclusão do direito processual da parte autora e/ou de levar a garantia 

fiduciária a efeito, ainda mais agora que o novo CPC expressamente 

confere ao juiz o poder de "determinar todas as medidas coercitivas 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" (art. 139, IV).O 

processo de execução, por sua vez, não é incompatível com a busca e 

apreensão de bens, pois, o fim precípuo de realizar a garantia fiduciária 

para revertê-la à satisfação da dívida garantida, justifica sua penhora e 

apreensão caso localizado, pois a forma de um ato processual quando a 

finalidade é alcançada, confirma a garantia do direito da parte, não sendo 

o caso de nulidade nos termos do artigo 277, do Código de Processo 

Civil.Portanto, considerando que cabe ao juiz a administração do 

processo, dando a devida destinação, sempre tendo como norte a 

distribuição do direito, outro caminho não existe senão a conversão deste 

feito em execução.Reafirmando o acima disposto, diante do princípio da 

celeridade processual e, tendo em vista a ausência do cumprimento da 

liminar, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 911/69, visando a 

recuperação da parte autora por meio dos atos executórios, que se 

apresentam mais amplos, com penhora de outros bens para garantia do 

crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não 

encontra obstáculo legal, em razão da não citação da parte 

adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução, quando "o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor" 

(artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n.º 

13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 

25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI Nº.911/69 ALTERADO 

PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova redação dos artigos 4º e 

5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das alterações introduzidas pela Lei 

nº.13.043/14, perfeitamente válido o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do 

Livro II do CPC. 2. Ademais, não concretizada a estabilidade objetiva do 

processo com a angularização da relação jurídica processual, 
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perfeitamente válida a modificação da causa de pedir e do pedido, nos 

termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 

10024102135423002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 

09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/11/2015)Denota-se ainda, que o executado se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC:“A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - 

nos casos expressos em lei.” Deste modo, expeça-se o regular edital de 

citação com prazo de 20 dias, para que o executado pague o débito em 03 

(três) dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade 

deste 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.Desde já, 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.Salientando 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 exequente 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.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.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens do executado passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento 

que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a 

determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação 

da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 

77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701318 Nr: 35939-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO DOS SANTOS & SANTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ TEREZINHA DA 

SILVEIRA - OAB:16588/PR, RENATA DE SOUSA ARAUJO - 

OAB:31.289/PR, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30.998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMULO DOS SANTOS & SANTOS 

LTDA-ME, CNPJ: 06262338000106. 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$ 40.645,90 - Valor 

Atualizado: R$ 36.950,82 - Valor Honorários: R$ 3.695,08

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial ajuizada por UNIÃO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA-ME em face de ROMULO DOS SANTOS & SANTOS 

LTDA-ME.Vê-se dos autos que a empresa executada não foi citada até o 

momento, em que pese as diligências despendidas nesse sentido.Desta 

feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se 

que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, 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 a exequente 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.Decorrido o prazo 

sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.No mais, às fls. 83/86 a 

exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de 

ativos financeiros em nome da executada.É sabido que a partir da vigência 

da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o 

arresto on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la a exequente, desta feita, 

procedo à realização do arresto via BACENJUD.Quando da solicitação de 

bloqueio, verificou-se que houve alteração parcial da razão social da 

empresa, porém, considerando que o quadro societário não foi modificado, 

conforme pesquisa Infoseg, procedi ao envio da ordem.Consigno, ainda, 

que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em anexo que 

o referido procedimento restou inexitoso.Ademais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da 

executada passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens da executada,vejamos 

os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS 

INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 
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quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIV). Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

EXECUTADA.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401606 Nr: 34220-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISMAEL GONÇALVES RIBEIRO, Cpf: 

12280143100, Rg: 1416302365782, Filiação: Umbelina Gonçalves Ribeiro e 

Olinto Gonçalves Ribeiro, data de nascimento: 20/07/1954, brasileiro(a), 

casado(a), funcionário público, Telefone 92546355. 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$ 65.465,95 - Valor 

Atualizado: R$ 59.514,50 - Valor Honorários: R$ 5.951,45

Despacho/Decisão: Vistos, etc.CUMPRA-SE o primeiro parágrafo de fls.73, 

quanto a alteração do polo ativo.Tratam-se os autos de ação de execução 

formulada por Banco Finasa S/A em face de Ismael Gonçalves Ribeiro, 

ambos qualificados.O Banco requereu a citação ficta somente na rede 

mundial de computadores, conforme se vê às fls. 109.Pois bem,INDEFIRO 

a citação nos termos postulados às fls. 109.Assim, cumpra-se a decisão 

de fls. 100/101, qual seja, “(...)Expeça-se o regular edital de citação do 

executado, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do 

artigo 257, inciso I, do mesmo codex, 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 a 

parte autora 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. (...)”Após, decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se o Banco, via correio com A.R, para que se manifeste no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção. Com a juntada do A.R, retornem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956046 Nr: 3082-11.2015.811.0041

 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): ROSELY FATIMA SÁ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSELY FATIMA SÁ DE MORAES, Cpf: 

34586083115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida

Despacho/Decisão: Vistos.Tratam-se os autos de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada pelo Banco ITAUCARD S/A em face de ROSELY 

FATIMA SÁ DE MORAES, cujo bem foi apreendido às fls.36 em 

13/05/2015.Às fls. 73 foi expedido edital de citação sendo o Banco 

intimado para retirá-lo no prazo de 30 dias, no entanto, manifestou-se pela 

realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOJUD, com o 

fito de localizar o atual endereço da devedora, o que não conheço, tendo 

vista o INFOJUD já realizado às fls. 61. Ademais, não conheço a 

manifestação de fls. 81, tendo em vista que a cópia apresentada pelo 

autor não comprova a publicação do edital de fls. 73.Evidente se torna a 

resistência do autor em cumprir os comandos judiciais, apesar da já estar 

com o bem em suas mãos desde 2015, bastando, somente a publicação 

do edital, para solver o resultado da lide, incidindo nos termos do artigo 77, 

IV do CPC, motivo pelo qual aplico a multa de 10% do valor da causa em 

favor do Estado.Tenho, ainda, que a inércia das Instituições Financeiras, 

após a apreensão do bem tem causado sérios transtornos à justiça, mais, 

precisamente nesta Vara, restando-lhe a responsabilidade civil e criminal, 

dos atos perpetrados, razão pela qual,expeça-se edital de citação com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso II, 

do CPC/2015, este deverá ser publicadono sítio do e. Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Gestor.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Cumprido, intime-se o Banco para manifestar em 15 dias.Em 

seguida conclusos para sentença.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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014571 Nr: 29547-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO DA SILVA, Cpf: 59417137115, 

Rg: 918.909, solteiro(a), vendedor de móveis, Telefone 3615-3300. 

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$ 14.240,29 - Valor 

Atualizado: R$ 12.945,72 - Valor Honorários: R$ 1.294,57

Despacho/Decisão: Vistos etc...Por verificar a ausência de citação do 

executado, defiro parcialmente o pleito de fls. 47, procedendo a pesquisa 

do endereço atual deste por meio do sistema Infojud, ocasião em que se 

chegou ao mesmo endereço da exordial, diligenciado infrutiferamente às 

fls. 45, pois o executado mudou-se (extrato em anexo).Assim, 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 a parte exequente 

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.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.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Na mesma oportunidade, deverá o exequente 

acostar aos autos planilha atualizada do débito.Em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento que pedidos protelatórios 

que não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão 

inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor 

da causa em favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747020 Nr: 44252-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL HENRIQUE MARTINES GRACINDO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCEL HENRIQUE MARTINES 

GRACINDO ALVES, Cpf: 01499003170, Rg: 14072882, Filiação: Josué 

Gracindo Alves e Marta Martines Ferreira Alves, data de nascimento: 

22/08/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 87.859,31, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se que o 

requerido não foi localizado até o momento, apesar das diversas 

diligências despendidas nesse sentido.Desta feita, defiro o pleito de fls. 

152/153.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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994131 Nr: 20576-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVESTRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 
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OAB:21.456/A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248.505, JOSE 

MARTINS - OAB:84.314/SP, MARCIO F. ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SILVESTRE DE SOUZA, Cpf: 

22677993830, 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$ 35.676,77 - Valor 

Atualizado: R$ 32.433,43 - Valor Honorários: R$ 3.243,34

Despacho/Decisão: Vistos, etc.A missiva foi devolvida com a diligencia 

infrutífera (fls. 64/77).O exequente pugnou pela realização de nova 

tentativa de bloqueio on-line, via BanceJud, conforme se vê às fls. 79.Pois 

bem,Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a 

insuficiência de saldo quando da realização da ordem de fls. 54/55 e, ao 

ver deste Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida 

inócua, razão pela qual INDEFIRO o referido pleito.Sobre o assunto, 

vejamos:TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 

655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.1. Caso em 

que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem 

de bloqueio de valores em depósito do executado, requerida pelo 

exequente, com relação à instituições financeiras que não tenham 

respondido o comando anterior, sem que haja motivação do exequente.2. 

Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a 

reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.Em atenção à orientação do CNJ de que a citação por 

edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu 

neste feito, assim, determino a citação ficta do executado Marcelo 

Silvestre de Souza.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 mesmo codex, 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 exequente 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.Em seguida, nos termos do artigo 72, inciso I, 

do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada 

e,considerando-se que todas as diligências realizadas pelo exequente e 

por este Juízo Especializado visando à localização de bens penhoráveis, 

restaram infrutíferas e inexistindo qualquer impedimento, SUSPENDO o 

presente feito, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015.Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732894 Nr: 29109-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO QUEROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIVALDO QUEROZ DA SILVA, Cpf: 

44204965172, 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$ 38.539,80 - Valor 

Atualizado: R$ 35.036,18 - Valor Honorários: R$ 3.503,62

Despacho/Decisão: Vistos etc...Indefiro o pleito de fls. 71/73, haja vista a 

pesquisa de endereços acostada às fls. 53 via sistema Infojud.No mais, 

verifica-se dos autos que o executado encontra-se em lugar incerto e não 

sabido.Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, 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 exequente 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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Às fls. 74/75 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado.É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o arresto/penhora on 

line é a principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, 

razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, procedo à 

realização do arresto/penhora via BACENJUD.Consigno, ainda, que os 

autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil/2015.Com efeito, verifico do extrato em anexo 

que o referido procedimento restou inexitoso.Apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do executado,vejamos 

os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS 

INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL 

PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo 

de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de 

que não há qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo 

das informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXI). Com efeito, intimo o exequente 

para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem arrestados/penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752445 Nr: 4295-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERMAT SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E 

ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERMAT SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E 

ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA, CNPJ: 33045766000141. 

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$ 18.071,17 - Valor 

Atualizado: R$ 16.428,34 - Valor Honorários: R$ 1.642,83

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se que 

foram efetuadas várias diligências no sentido de localizar o veículo, 

porém, todas restaram infrutíferas.Desta feita, defiro o pleito de fls. 

115/117 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com 

as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, 

a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na 

forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não encontra 

obstáculo legal, em razão da não citação da parte adversa.Nesse 

sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO – 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 

5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a 

citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no 

DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM 

PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não 

encontrado o devedor e tampouco o bem financiado, merece deferimento 

o (CPC, art. 906) pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

execução por quantia certa. AI, 86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da 

publicação no DJE 12/12/2014 - TJMT.”Denota-se ainda, que a executada, 

bem como sua representante legal se encontram em lugar incerto e não 

sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por edital será feita:I - 

quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - nos casos 

expressos em lei.Deste modo, expeça-se o regular edital de citação com 

prazo de 20 dias, para que a executada pague o débito atualizado em 03 

(três) dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade 

desta 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.Desde já, fixo os honorários advocatícios em 10% do 
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valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos 

termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade.Salientando 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 exequente 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.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.Desde já, indefiro possível requerimento depublicação do edital de 

citação somente via DJE.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem 

prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855346 Nr: 57805-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Cpf: 

59550732215, solteiro(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$ 44.055,30 - Valor 

Atualizado: R$ 40.050,27 - Valor Honorários: R$ 4.005,03

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro os pleitos de fls. 

58, 73 e 75 ante o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação.Da 

análise dos autos, verifica-se que até a presente data o bem não foi 

localizado, bem como a requerida, não obstante tenham sido despendidas 

diversas diligências nesse sentido.No entender deste juízo especializado, 

o novo Código de Processo Civil indicou uma nova sistemática, onde o 

princípio perseguido é da regular distribuição do direito, com duração 

razoável do processo.Ademais, a conversão da busca em processo 

executivo não pode ser equiparada à preclusão do direito processual da 

parte autora e/ou de levar a garantia fiduciária a efeito, ainda mais agora 

que o novo CPC expressamente confere ao juiz o poder de "determinar 

todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento 

de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 

pecuniária" (art. 139, IV).O processo de execução, por sua vez, não é 

incompatível com a busca e apreensão de bens, pois, o fim precípuo de 

realizar a garantia fiduciária para revertê-la à satisfação da dívida 

garantida, justifica sua penhora e apreensão caso localizado, pois a forma 

de um ato processual quando a finalidade é alcançada, confirma a 

garantia do direito da parte, não sendo o caso de nulidade nos termos do 

artigo 277, do Código de Processo Civil.Portanto, considerando que cabe 

ao juiz a administração do processo, dando a devida destinação, sempre 

tendo como norte a distribuição do direito, outro caminho não existe senão 

a conversão deste feito em execução.Reafirmando o acima disposto, 

diante do princípio da celeridade processual e, tendo em vista a ausência 

do cumprimento da liminar, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 

911/69, visando a recuperação da parte autora por meio dos atos 

executórios, que se apresentam mais amplos, com penhora de outros 

bens para garantia do crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando 

"o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data 

de Julgamento: 25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)Denota-se ainda, que a 

executada se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o 

artigo 256 do CPC:“A citação por edital será feita:I - quando desconhecido 

ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 

que se encontrar o citando;III - nos casos expressos em lei.” Deste modo, 

expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para que a 

executada pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se no edital a possibilidade desta 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.Desde já, 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.Salientando 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 exequente 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.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 
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fins.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens da devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110768 Nr: 14984-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI 7 SOLUÇÕES EMPRESÁRIAIS LTDA - ME, 

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ, THARSSYO AKIRA DOS SANTOS, 

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA, KATIA VANESSA SOUSA DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10.519

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA, Cpf: 

87283034234, Rg: 16100239, Filiação: Luceni Francisca de Souza e Julio 

Batista de Souza, data de nascimento: 05/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Cereja-RO, solteiro(a), agente de viagem. 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$ 232.386,60 - Valor 

Atualizado: R$ 211.260,58 - Valor Honorários: R$ 21.126,06

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em atenção à orientação do CNJ de que a 

citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que 

já ocorreu neste feito, assim, determino a citação ficta da executada 

LUCIVÂNIA, conforme requerimento de fls. 155.Desta feita, expeça-se o 

regular edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, salientando-se 

que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, 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 exequente 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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.E caso o edital não seja retirado e publicado parte 

interessada, quanto a retirada e publicação do edital, A SUSPENSÃO do 

feitonos moldes do artigo 921, inciso III do CPC/2015 e § 1º do referido 

artigo é a medida que se impõe.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894085 Nr: 25944-10.2014.811.0041

 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, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RODRIGUES DA SILVA, LUIZ 

ARMANDO DINIZ RIBEIRO

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORIVALDO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

47473886134, Rg: 07475802, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido LUIZ ARMANDO DINIZ RIBEIRO, 

Cpf: 00930728130, Rg: 07539425, brasileiro(a), solteiro(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, 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$ 25.258,13 - Valor 

Atualizado: R$ 22.961,94 - Valor Honorários: R$ 2.296,19

Despacho/Decisão: Vistos etc...Verifica-se dos autos que os executados 

não foram localizados até o momento, razão pela qual, defiro parcialmente 

o pleito de fls. 72 procedendo a pesquisa dos endereços atuais por meio 

do sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito (extratos em 

anexo).Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, 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 exequente 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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Às fls. 09 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.É 

sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem do arresto/penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), 

obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de 

que o arresto on line é a principal modalidade executiva destinada à 

execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la a exequente, 

desta feita, procedo à realização do arresto via BACENJUD.Consigno, 

ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos 

extratos informados pelas instituições financeiras, observando-se o 
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contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento restou inexitoso.Apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

dos executados passíveis de serem arrestados e, em regular impulso 

oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD 

(extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados,vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL 

PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo 

de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de 

que não há qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo 

das informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXII). Com efeito, intimo a exequente 

para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem arrestados/penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da exequente 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785575 Nr: 39443-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA TERESINHA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA TERESINHA DE ANDRADE, Cpf: 

66669650191, Rg: 969871, 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$ 7.653,25 - Valor 

Atualizado: R$ 6.957,50 - Valor Honorários: R$ 695,75

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo o causídico 

Ricardo Kawasaki para, no prazo de 15 dias acostar aos autos seu 

instrumento procuratório/substabelecimento, demonstrando seus poderes 

para estar em juízo em nome do Itau.Da análise dos autos, verifica-se que 

até o momento o veiculo não foi localizado, bem como a requerida, em que 

pese as diversas diligências despendidas nesse sentido.Desta feita, 

defiro o pleito de fls. 108 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do 

decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA 
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NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Pode o credor postular a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o 

faça antes de perfectibilizada a citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

15/07/2014, Data da publicação no DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não encontrado o devedor e tampouco o bem 

financiado, merece deferimento o (CPC, art. 906) pedido de conversão da 

ação de busca e apreensão em execução por quantia certa. AI, 

86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014 - 

TJMT.”Denota-se ainda, que a executada se encontra em lugar incerto e 

não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por edital será 

feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - nos casos 

expressos em lei.Deste modo, expeça-se o regular edital de citação com 

prazo de 20 dias, para que a executada pague o débito atualizado em 03 

(três) dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade 

desta 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.Desde já, 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.Salientando 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 exequente 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.No mais, apesar de não ser 

um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora 

passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento 

ainda, que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a 

determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação 

da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 

77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839098 Nr: 43631-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LX3 COMÉRCIO DE ESTRUTURAS DE 

ALUMÍNIO LTDA, ARNALDO LUCAS DA SILVA, ANDRÉ LUCIO LAUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LX3 COMÉRCIO DE ESTRUTURAS DE 

ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 10246693000150, atualmente em local incerto e 

não sabido ARNALDO LUCAS DA SILVA, Cpf: 48207241187, Rg: 

300064701, brasileiro(a), solteiro(a), empresário e atualmente em local 

incerto e não sabido ANDRÉ LUCIO LAUX, Cpf: 93755767104, Rg: 

9170189, brasileiro(a), solteiro(a), empresário. 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$ 193.049,70 - Valor 

Atualizado: R$ 175.499,73 - Valor Honorários: R$ 17.549,97

Despacho/Decisão: Vistos etc...Deixo de determinar a juntada da petição 

que se encontra na capa dos autos (protocolo PEA 1277692), 

considerando que esta é idêntica a petição de fls. 116/118.Proceda-se a 

retificação do polo ativo da ação para Ativos S/A Securitizadora de 

Créditos Financeiros, ante a juntada da declaração de cessão de crédito 

de fls. 117.Intimo o atual causídico da Instituição Financeira para, em 15 

dias manifestar acerca do requerimento de fls. 104/105, formulado pelo 

escritório Sandro Pissini & Marquesini.Indefiro o pleito de fls. 114, 

considerando a pesquisa de endereços realizada às fls. 66/67 por meio do 

sistema Infojud.Desta feita, ante a ausência de citação dos executados, 

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 a exequente 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.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.Ademais, o exequente pugnou 

pela tentativa de localização de ativos financeiros, através do BACENJUD 

às fls. 08.É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora/arresto, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o 

arresto on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, 

defiro o referido pleito e, procedo à realização da arresto via 

BACENJUD.Consigno que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 122,61), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito da parte credora.De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados,vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 
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assunto:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016).” (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.” 

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXII). Com efeito, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341853 Nr: 12162-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MOTA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Belchior - OAB:31084-A, 

WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO MOTA BARROS, Cpf: 

54598591153, Rg: 08634939, data de nascimento: 18/02/1973, 

brasileiro(a), casado(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$ 7.869,08 - Valor 

Atualizado: R$ 7.153,71 - Valor Honorários: R$ 715,37

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A em 

face de LEONARDO MOTA BARROS.Vê-se dos autos que o executado 

não foi citado até o momento, em que pese as diversas diligências 

despendidas nesse sentido, razão pela qual, em regular impulso oficial, 

procedi a busca de seu endereço atual por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que não obtive êxito (extrato em anexo).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 exequente 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.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.No mais, às fls. 176 o 

exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de 

ativos financeiros em nome do executado.É sabido que a partir da vigência 

da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o 

arresto on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, 

procedo à realização do arresto via BACENJUD.Consigno, ainda, que os 

autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em anexo que 

o referido procedimento restou inexitoso.Ademais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do executado,vejamos 

os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS 

INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
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PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIV). Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de 

suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738858 Nr: 35456-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARQUES DA SILVA, MARCIO 

MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO MARQUES DA SILVA e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCIO MARQUES DA SILVA, 

Cpf: 04441522100, brasileiro(a), casado(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$ 45.529,96 - Valor 

Atualizado: R$ 41.390,87 - Valor Honorários: R$ 4.139,09

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 48/49, no entanto, o 

resultado foi o mesmo da pesquisa realizada às fls. 39.Ante o teor da 

certidão de fls. 42, bem como o tempo transcorrido desde o ajuizamento 

da ação, 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 exequente 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.Decorrido o prazo 

sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Ademais, apesar de não 

ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores 

passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do 

feito.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946685 Nr: 58444-32.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRATTI & GONÇALVES LTDA, DIRCEU 

LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTA GONÇALVES, Cpf: 52334643149, 

Rg: 835499, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.
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 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 96.911,20, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo os causídicos 

Fabíula Muller Koenig w Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli para em 15 dias 

acostarem aos autos instrumento procuratório/substabelecimento que 

demonstre seus poderes para estar em juízo em nome do Banco do 

Brasil.Ademais, da análise dos autos, verifica-se a ausência de citação 

apenas da terceira requerida.Assim, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado.Posteriormente, expeça-se 

mandado para citação de Marta Gonçalves no endereço da exordial, 

considerando que esta não reside no endereço obtido via Infojud (certidão 

fls. 112), devendo o Oficial de Justiça certificar detidamente seus atos.EM 

CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA, expeça-se edital de 

citação com prazo de 20 dias, salientando-se que nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC/2015, 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.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador 

especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a parte 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998674 Nr: 22882-25.2015.811.0041

 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: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRACARIA E SERRALHERIA QUALITA LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIDRACARIA E SERRALHERIA QUALITA 

LTDA - ME, CNPJ: 15571472000171. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 116.505,09 (Cento e 

dezesseis mil e quinhentos e cinco reais e nove centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Procedo neste momento a anotação da 

causídica da Instituição Financeira Karine Fagundes Garcia Duarte Alves 

Pinto.Ante a juntada dos documentos de fls. 92/94, proceda-se a alteração 

do polo ativo da ação para RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.Desta forma, expeça-se 

novo edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos 

moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, 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 a parte 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/2015, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a parte requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452504 Nr: 24634-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONE DE JESUS PEREIRA, Cpf: 

02788019190, Rg: 17396921, brasileiro(a), solteiro(a), técnico em 

mecânica, Telefone 3665-1866. 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$ 2.254,21 - Valor 

Atualizado: R$ 2.049,28 - Valor Honorários: R$ 204,93

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pedido de fls. 98/99, e procedo à 

inserção de restrição sobre a moto via sistema Renajud.Da análise dos 

autos, verifica-se que a liminar foi deferida no ano de 2010 e até a 

presente data a moto não foi localizada, embora diversas diligências 

tenham sido despendidas nesse sentido.No entender deste juízo 

especializado, o novo Código de Processo Civil indicou uma nova 

sistemática, onde o princípio perseguido é da regular distribuição do 

direito, com duração razoável do processo.Ademais, a conversão da 

busca em processo executivo não pode ser equiparada à preclusão do 

direito processual da parte autora e/ou de levar a garantia fiduciária a 

efeito, ainda mais agora que o novo CPC expressamente confere ao juiz o 

poder de "determinar todas as medidas coercitivas necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária" (art. 139, IV).O processo de 

execução, por sua vez, não é incompatível com a busca e apreensão de 

bens, pois, o fim precípuo de realizar a garantia fiduciária para revertê-la à 

satisfação da dívida garantida, justifica sua penhora e apreensão caso 
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localizado, pois a forma de um ato processual quando a finalidade é 

alcançada, confirma a garantia do direito da parte, não sendo o caso de 

nulidade nos termos do artigo 277, do Código de Processo Civil.Portanto, 

considerando que cabe ao juiz a administração do processo, dando a 

devida destinação, sempre tendo como norte a distribuição do direito, 

outro caminho não existe senão a conversão deste feito em 

execução.Reafirmando o acima disposto, diante do princípio da celeridade 

processual e, tendo em vista a ausência do cumprimento da liminar, em 

consonância com o artigo 4º do Decreto nº 911/69, visando a 

recuperação da parte autora por meio dos atos executórios, que se 

apresentam mais amplos, com penhora de outros bens para garantia do 

crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não 

encontra obstáculo legal, em razão da não citação da parte 

adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução, quando "o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor" 

(artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n.º 

13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 

25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI Nº.911/69 ALTERADO 

PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova redação dos artigos 4º e 

5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das alterações introduzidas pela Lei 

nº.13.043/14, perfeitamente válido o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do 

Livro II do CPC. 2. Ademais, não concretizada a estabilidade objetiva do 

processo com a angularização da relação jurídica processual, 

perfeitamente válida a modificação da causa de pedir e do pedido, nos 

termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 

10024102135423002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 

09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/11/2015)Denota-se ainda, que a executada se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC:“A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - 

nos casos expressos em lei.” Deste modo, expeça-se o regular edital de 

citação com prazo de 20 dias, para que a executada pague o débito em 03 

(três) dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade 

desta 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.Desde já, 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.Salientando 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 a exequente 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.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 a 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não 

tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, 

além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em 

favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267826 Nr: 1131-60.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DO CARMO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIRO DO CARMO FERREIRA, Cpf: 

06495031807, Rg: 017.670.696-3, Filiação: Josefa do Carmo Ferreira e 

Francisco Ferreira, data de nascimento: 05/04/1965, brasileiro(a), 

convivente, gerente, Telefone (065) 3646.7150. 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$ 34.797,42 - Valor 

Atualizado: R$ 31.634,02 - Valor Honorários: R$ 3.163,40

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 

109, 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)”.Tratam-se os autos de ação de execução ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em face de Jairo do Carmo Ferreira.Verifica-se dos autos 

que o endereço obtido via Infojud já foi diligenciado infrutiferamente (fls. 

28), no entanto, consta às fls. 109 endereço apresentado pelo 

exequente.Desta feita, intimo a parte autora para, no prazo de 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.Após, expeça-se mandado de citação e 
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demais atos expropriatórios ao endereço: Rua Dois, 14, 2, 11, Jardim 

Industriário II, nesta cidade.Em caso de diligência infrutífera, expeça-se 

edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do 

artigo 257, inciso I, do CPC/2015, 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 ao exequente 

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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção.Transcorrido, em caso 

de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio 

com aviso de recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma 

admoestaçãoCumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015925 Nr: 30100-07.2015.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO RODRIGUES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARGEMIRO RODRIGUES CHAVES, Cpf: 

66697441100, 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: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 63.617,03, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Não obstante as arguições lançadas na 

petição de fls. 49/50, verifica-se que o pedido já foi objeto de análise e 

indeferimento às fls. 43/44.Ademais, ante o teor da certidão de fls. 51, 

faço constar que a audiência de tentativa de conciliação será realizada no 

dia 07 de março de 2018, levando-se em conta que a citação do requerido 

dar-se-á via Carta Precatória.Com efeito, nesse momento procedo ao 

cancelamento da audiência designada às fls. 43/44, inclusive procedendo 

a exclusão dessa solenidade na pauta de audiências.Desta feita, cite-se a 

parte ré, via carta precatória, com prazo de 30 dias, no endereço: Rua 02, 

Nº 07, Bairro: Altos de Pedra Preta, Pedra Preta/MT (extrato em anexo), 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 07 de 

março de 2018, às 15h30, fazendo-se constar as advertências dispostas 

no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para 

contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex.Saliento que cabe às 

partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com 

poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC).Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136434 Nr: 25797-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA CARLOS CORDEIRO, CORES 

MT TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELIA REGINA CARLOS CORDEIRO, Cpf: 

59555882134, solteiro(a), empresária e atualmente em local incerto e não 

sabido CORES MT TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 

08864265000140. 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$ 129.202,90 - Valor 

Atualizado: R$ 117.457,17 - Valor Honorários: R$ 11.745,72

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Proceda-se à juntada do A.R constante da 

capa dos autos (datado de 13 de abril de 2018).Tratam-se os autos de 

ação de execução formulada por Banco Bradesco S/A em face de N. G. 

Da Silva e Cia Ltda e outro, todos qualificados nos autos.Às fls. 42vº foi 

realizado o bloqueio on-line na modalidade arresto, no montante de 

R$1.139,42 em nome de Celia Regina Carlos Cordeiro. A executada ainda 

não foi citada e intimada dos atos realizados por meio da decisão de fls. 

38/40.Após tentativas de citação/intimação o Banco requereu a 

suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC/2015 (fls. 62).Pois 

bem.Considerando-se a realização da pesquisa de fls. 43 e certidão de 

fls. 55, a citação/intimação ficta é a medida que se impõe, assim, 

expeça-se o regular edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, 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 exequente 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 DESBLOQUEIO do montante de fls. 42vº.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio, 

retornem-me os autos conclusos para análise do pleito de fls. 62 e demais 

atos pertinentes.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.
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Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834782 Nr: 40064-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGETTARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMÓVEIS LTDA - ME, SILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES, EDSON 

DE MATOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PROGETTARE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE IMÓVEIS LTDA - ME, CNPJ: 01949237000186, atualmente em local 

incerto e não sabido SILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES, Cpf: 

61644749149, Rg: 09544410, Filiação: Teresa Pinto Gonçalves e João 

Batista Gonçalves, data de nascimento: 03/01/1974, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), empresária e atualmente em local incerto e não 

sabido EDSON DE MATOS GUIMARÃES, Cpf: 25088521391, Rg: 814245, 

brasileiro(a), natural de Brasileira-MT, 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, 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$ 233.115,30 - Valor 

Atualizado: R$ 211.922,97 - Valor Honorários: R$ 21.192,30

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, deixo de determinar a 

juntada da petição PEA 1271442 em razão desta ser idêntica a de fls. 

141/154.Proceda-se a alteração do polo ativo da ação para Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, ante a juntada do 

termo de cessão de fls. 143.Defiro a inserção de restrição sobre o veículo 

VW Kombi Furgão, Placa: NUC-0864 de propriedade da executada 

Progettare Comercio de Moveis e Utilidades Domesticas Ltda-ME.No mais, 

por verificar a ausência de citação dos executados, expeça-se edital de 

citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC/2015, 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 a parte exequente 

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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Por economia processual, NO MESMO EDITAL, intime-se a 

executada Progettare Comercio de Moveis e Utilidades Domesticas 

Ltda-ME acerca da penhora e avaliação do veículo VW Kombi Furgão, 

Placa: NUC-0864 de sua propriedade.Outrossim, procedo, ainda, pesquisa 

junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens 

dos executados,vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL 

PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA 

EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo 

de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de 

que não há qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo 

das informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXI). Com efeito, intimo a exequente 

para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados, em 15 dias, tudo sob pena 

de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se 

a exequente, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação. Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749889 Nr: 1565-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CONCEIÇÃO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILSON DA CONCEIÇÃO DIAS, Cpf: 

88853098104, Rg: 11756586, Filiação: Carmem Lucia da Silva Dias e 

Antonino Simião Dias, data de nascimento: 08/05/1979, brasileiro(a), 

natural de Rosário Oeste-MT, casado(a), técnico em enfermagem. 

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$ 8.147,45, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ante o retorno destes autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, que cassou a sentença de fls.94/95, conforme V. 

Acórdão de fls.174/176, que julgou extinta a ação, intimo o autor para 

declinar seu endereço atual sob pena de aplicação da multa do artigo 77 

do CPC.Cite-se via correio com aviso de recebimento como requerido às 

fls.75.Restando infrutífero, proceda-se a citação via edital, como disposto 

às fls.69, TUDO SOB PENA E EXTINÇÃO.Mantendo-se inerte, intime-se via 

correio para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação. 

Transcorrido, em caso de silêncio, arquivem-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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828043 Nr: 33903-66.2013.811.0041

 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): PAULO CESAR NALINI DA FONSECA, 

OSVALDO DE CAMPOS LEITE FILHO

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR NALINI DA FONSECA, 

Cpf: 70322970130, brasileiro(a), comerciante e atualmente em local incerto 

e não sabido OSVALDO DE CAMPOS LEITE FILHO, Cpf: 01298073111, 

brasileiro(a), solteiro(a), músico. 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$ 70.884,45 - Valor 

Atualizado: R$ 64.440,41 - Valor Honorários: R$ 6.444,04

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de execução 

de título extrajudicial ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A em face de 

PAULO CÉSAR NALINI DA FONSECA e OSVALDO DE CAMPOS LEITE 

FILHO.Os executados não foram citados até o momento, razão pela qual, 

defiro parcialmente o pleito de fls. 70, efetuando a pesquisa dos 

endereços atuais dos executados por meio do sistema Infojud, ocasião em 

que não obtive êxito (extratos em anexo).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 exequente 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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Às fls. 07 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.É 

sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem do arresto, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o arresto on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, procedo à 

realização do arresto via BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso.No mais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito da parte credora.De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados,vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 185 de 581



para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIII). Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de suspensão.Decorrido o prazo e, não 

havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111742 Nr: 15396-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERY APARECIDA SANTOS GOVEIA, 

AMINADAB JOSÉ PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSIMERY APARECIDA SANTOS 

GOVEIA, Cpf: 45194670125, solteiro(a), diretora de empresa e atualmente 

em local incerto e não sabido AMINADAB JOSÉ PINHEIRO, Cpf: 

05249464181, solteiro(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$ 70.277,89 - Valor 

Atualizado: R$ 63.888,99 - Valor Honorários: R$ 6.388,90

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tendo-se em vista que os executados não 

foram localizados até o momento, inclusive nos endereços obtidos por 

meio do sistema Infojud, defiro o pleito de fls. 75.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 exequente 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.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.Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito, acostadas às fls. 

58/63 e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no mesmo prazo 

acima e/ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851518 Nr: 54462-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DE SENA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L DE SENA EIRELI, CNPJ: 

05572445000160. 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$ 248.945,40 - Valor 

Atualizado: R$ 226.314,00 - Valor Honorários: R$ 22.631,40

Despacho/Decisão: Vistos etc...Indefiro o pleito de fls. 128, tendo-se em 

vista a pesquisa realizada por meio do sistema Infojud às fls. 120/121, bem 

como ante o tempo transcorrido desde o ajuizamento da 

ação.Vislumbra-se dos autos que apesar das diversas diligências 

despendidas no sentido de localizar o veículo, até o momento não se 

obteve êxito.No entender deste juízo especializado, o novo Código de 

Processo Civil indicou uma nova sistemática, onde o princípio perseguido é 

da regular distribuição do direito, com duração razoável do 

processo.Ademais, a conversão da busca em processo executivo não 

pode ser equiparada à preclusão do direito processual da parte autora 

e/ou de levar a garantia fiduciária a efeito, ainda mais agora que o novo 

CPC expressamente confere ao juiz o poder de "determinar todas as 

medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" 

(art. 139, IV).O processo de execução, por sua vez, não é incompatível 

com a busca e apreensão de bens, pois, o fim precípuo de realizar a 

garantia fiduciária para revertê-la à satisfação da dívida garantida, justifica 

sua penhora e apreensão caso localizado, pois a forma de um ato 

processual quando a finalidade é alcançada, confirma a garantia do direito 

da parte, não sendo o caso de nulidade nos termos do artigo 277, do 

Código de Processo Civil.Portanto, considerando que cabe ao juiz a 

administração do processo, dando a devida destinação, sempre tendo 

como norte a distribuição do direito, outro caminho não existe senão a 

conversão deste feito em execução.Reafirmando o acima disposto, diante 

do princípio da celeridade processual e, tendo em vista a ausência do 

cumprimento da liminar, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 

911/69, visando a recuperação da parte autora por meio dos atos 

executórios, que se apresentam mais amplos, com penhora de outros 

bens para garantia do crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 
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artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando 

"o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data 

de Julgamento: 25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)Denota-se ainda, que o 

representante legal da executada se encontra em lugar incerto e não 

sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC:“A citação por edital será feita:I 

- quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - nos casos 

expressos em lei.” Deste modo, expeça-se o regular edital de citação com 

prazo de 20 dias, para que a executada pague o débito em 03 (três) dias, 

sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade desta 

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.Desde já, 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.Salientando 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 exequente 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.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.Sem prejuízo, intimo a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias acostar aos autos a planilha atualizada do 

débito, ante a homologação do acordo referente aos contratos nº 

01100361913 e 01100792913 às fls. 78.Em caso de silêncio, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não 

tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, 

além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em 

favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747802 Nr: 45067-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAZINI HERNANDES & CIA LTDA, 

LEONILDA THOMAZINI HERNANDES, JOSE RUBENS HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THOMAZINI HERNANDES & CIA LTDA, 

CNPJ: 03174864000118, Inscrição Estadual: 13187709-7, atualmente em 

local incerto e não sabido LEONILDA THOMAZINI HERNANDES, Cpf: 

76480135172, Rg: 1331702-4, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido JOSE RUBENS HERNANDES, Cpf: 

14335000944, Rg: 1288611-4, brasileiro(a), 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, 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$ 103.388,90 - Valor 

Atualizado: R$ 93.989,90 - Valor Honorários: R$ 9.398,99

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando-se o endereço descrito às 

fls. 90/91, proceda-se à expedição de mandado de citação aos 

executados no seguinte endereço:- Avenida Manaus, nº 318, Nova 

Várzea Grande, Várzea Grande/MT.Para tanto, intimo o exequente para 

que, no prazo de 15 dias, promova ao depósito da diligência para 

cumprimento do mandado expedido nestes autos, 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.Restando infrutífera a diligência retromencionada, ante a 

orientação do CNJ que a citação/intimação por edital seja precedida de 

busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito (extrato em anexo), 

determino a realização da citação ficta do(s) executado(s).Desta feita, 

expeça-se o regular edital de citação do(s) executado(s), com prazo de 

20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo 

codex, 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 a parte autora 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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos para deliberações.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 
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OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802658 Nr: 9127-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILTON BATISTA DE LIMA ME, 

JOSENILTON BATISTA DE LIMA, JOYCE SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOYCE SANTA BARBARA, Cpf: 

00149186177, brasileiro(a), solteiro(a), empresária. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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$ 33.695,55 - Valor 

Atualizado: R$ 30.632,32 - Valor Honorários: R$ 3.063,23

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 61, ocasião em que 

obtive êxito (extratos anexos). Apesar disso, verifica-se dos autos, que 

às fls. 47/48 foram indicados outros endereços pelo requerente ainda não 

diligenciados, em razão de a guia nº 95738 anexada ao mandado constar 

endereços diversos dos indicados. Desta feita, intimo o exequente para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão 

vejamos:Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Após, expeça-se 

mandado de citação e demais atos expropriatórios em nome de todos os 

executados aos endereços: - Avenida Tenente Coronel Duarte, Box 183, 

Conj. Shopping Popular, Bairro Dom Aquino, nesta cidade;- Avenida 

Tenente Coronel Duarte, N° 278, Bairro Centro Sul, nesta cidade;- Avenida 

Doutor José Feliciano de Figueiredo, Nº 83, Bairro Porto, nesta cidade; - 

Avenida Manoel José de Arruda, N° 278, Bairro Porto, nesta cidade,- Rua 

Dom Pedro I, Nº 03, Quadra 03, Lote 04, Bairro Jardim Imperador, Várzea 

Grande/MT.Caso as diligências retornem infrutíferas, expeça-se edital de 

citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC/2015, 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 exequente 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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Tudo sob pena de extinção do feito.Quanto às diligências 

recolhidas às fls. 55/55 vº, saliento que a devolução de valores deverá 

ser pleiteada administrativamente junto à Diretoria do Foro.Em caso de 

inércia e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798436 Nr: 4825-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE AMORIM DIAS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNA DE AMORIM DIAS MORAES, Cpf: 

50316249149, Rg: 7444605, brasileiro(a), solteiro(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$ 41.401,92 - Valor 

Atualizado: R$ 37.638,11 - Valor Honorários: R$ 3.763,81

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo o causídico Giulio 

Alvarenga Reale para, no prazo de 15 dias acostar aos autos procuração 

concedendo poderes ao causídico Marcelo Augusto de Souza, que o 

substabeleceu às fls. 23, sob pena de extinção do feito com fulcro no 

artigo 76, § 1º, inciso I do CPC.No mais, defiro parcialmente o pleito de fls. 

101 procedendo a pesquisa do atual endereço da requerida por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito (extrato em anexo).No 

entender deste juízo especializado, o novo Código de Processo Civil 

indicou uma nova sistemática, onde o princípio perseguido é da regular 

distribuição do direito, com duração razoável do processo.Ademais, a 

conversão da busca em processo executivo não pode ser equiparada à 

preclusão do direito processual da parte autora e/ou de levar a garantia 

fiduciária a efeito, ainda mais agora que o novo CPC expressamente 

confere ao juiz o poder de "determinar todas as medidas coercitivas 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" (art. 139, IV).O 

processo de execução, por sua vez, não é incompatível com a busca e 

apreensão de bens, pois, o fim precípuo de realizar a garantia fiduciária 

para revertê-la à satisfação da dívida garantida, justifica sua penhora e 

apreensão caso localizado, pois a forma de um ato processual quando a 

finalidade é alcançada, confirma a garantia do direito da parte, não sendo 

o caso de nulidade nos termos do artigo 277, do Código de Processo 

Civil.Portanto, considerando que cabe ao juiz a administração do 

processo, dando a devida destinação, sempre tendo como norte a 

distribuição do direito, outro caminho não existe senão a conversão deste 

feito em execução.Reafirmando o acima disposto, diante do princípio da 

celeridade processual e, tendo em vista a ausência do cumprimento da 

liminar, em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 911/69, visando a 

recuperação da parte autora por meio dos atos executórios, que se 

apresentam mais amplos, com penhora de outros bens para garantia do 

crédito da parte, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 
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mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não 

encontra obstáculo legal, em razão da não citação da parte 

adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução, quando "o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor" 

(artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n.º 

13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - 

AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 

25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI Nº.911/69 ALTERADO 

PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova redação dos artigos 4º e 

5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das alterações introduzidas pela Lei 

nº.13.043/14, perfeitamente válido o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do 

Livro II do CPC. 2. Ademais, não concretizada a estabilidade objetiva do 

processo com a angularização da relação jurídica processual, 

perfeitamente válida a modificação da causa de pedir e do pedido, nos 

termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 

10024102135423002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 

09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/11/2015)Denota-se ainda, que a executada se encontra em lugar 

incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC:“A citação por 

edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - 

nos casos expressos em lei.” Deste modo, expeça-se o regular edital de 

citação com prazo de 20 dias, para que a executada pague o débito em 03 

(três) dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital a possibilidade 

desta 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.Desde já, 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.Salientando 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 a exequente 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.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.No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens da devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da parte 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270655 Nr: 2615-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIL DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONIL DE SOUZA E SILVA, Cpf: 

06611273115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se a 

informação de que o requerido é falecido, contudo, até a presente data 

não há qualquer prova do óbito, inclusive na pesquisa efetuada junto ao 

sistema Anoreg (extrato em anexo).Assim, expeça-se edital de citação 

com prazo de 20 dias, do requerido e seu espólio,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.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.Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor 

do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.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.: 828043 Nr: 33903-66.2013.811.0041

 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): PAULO CESAR NALINI DA FONSECA, 

OSVALDO DE CAMPOS LEITE FILHO

 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:

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1136434 Nr: 25797-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA CARLOS CORDEIRO, CORES 

MT TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015925 Nr: 30100-07.2015.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO RODRIGUES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839098 Nr: 43631-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LX3 COMÉRCIO DE ESTRUTURAS DE 

ALUMÍNIO LTDA, ARNALDO LUCAS DA SILVA, ANDRÉ LUCIO LAUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802658 Nr: 9127-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILTON BATISTA DE LIMA ME, 

JOSENILTON BATISTA DE LIMA, JOYCE SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 855346 Nr: 57805-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851518 Nr: 54462-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DE SENA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71060 Nr: 18969-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBNCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E 

INDUSTRIA S.A., RICARDO JOSÉ LOPES CLEMENTE, ANTONIO CARLOS 

CORREA FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SILVANA LEWISCH CARGNELUTTI - OAB:6394 B

 ,(quatro milhões de reais) à vista quanto às cédulas pignoratícias nº 

001453-RO, 001454-RO, 001421 – RO e 001420-RO (077.90.0006-4 – fls. 

10, 077.90.0007-2 – fls. 17, 077.90.0021-8 e 077.90.0019-16 – fls. 30), 

objeto da demanda, bem como avençaram o valor de R$2.758.621,00 (dois 

milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e vinte e um reais) 

a título de honorários advocatícios ao causídico do Banco.Pugnaram ao 

final pela homologação do pacto, com a consequente extinção do feito 

após a informação da quitação da avença pelo Credor e posterior 

liberação das penhoras existentes sobre o imóvel matriculado sob o nº 

661 do C. R. I de Lucas do Rio Verde-MT.O exequente comprovou a 

incorporação do Banco Banerj pelo Itaú Unibanco S/A (fls. 3.305/3.318).O 

Banco requereu a homologação do acordo, ainda, referente à quitação 

das cédulas de nº 077.90.0001-3 e 077.90.0002-1, objeto da averbação 

01/661 da matrícula nº 661 do C. R. I da Comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT (fls. 3.323/3.324).As partes renunciaram ao prazo recursal.Os 

autos vieram-me conclusos.É o relatório. Decido.Diante a integral quitação 

da dívida informada às fls. 3.336/3.337, quanto aos títulos descritos na 

exordial (fls. 10, 17, 24 e 30), assim como os de nº 077.90.0001-3 e 

077.90.0002-1 (fls. 3.336), HOMOLOGO o acordo de vontades, assim 

como a renúncia ao prazo recursal e, em virtude da quitação integral (fls. 

3.322 e 3.324), JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem prejuízo, DETERMINO 

a expedição de ofício ao C. R. I de Lucas do Rio Verde-MT para a 

realização das baixas referentes às penhoras inseridas em virtude das 

seguintes cédulas nº 077.90.0001-3, 077.90.0002-1, 077.90.0006-4 – fls. 

10, 077.90.0007-2 – fls. 17, 077.90.0021-8 e 077.90.0019-16 – fls. 30, via 

malote digital, bem como, a devolução da carta precatória sem devido 

cumprimento.Após, tudo cumprido, ante a renuncia do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 45916 Nr: 9127-56.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAVEL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Isso porque, não obstante o ajuizamento da ação aos 11/12/2000, tem-se 
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que, como bem relatado, diversas foram as intercorrências ocorridas 

neste interregno, tais como a penhora e arrematação de imóvel, com 

ajuizamento dos Embargos de Terceiros em apenso (Código 206678), cuja 

apreciação pende de reconhecimento pela parte, bem assim o ajuizamento 

de Embargos Monitórios, denotando-se que, em que pese a paralização do 

curso da ação pelo período mencionado, posterior à ordem judicial de fls. 

439, acolho a justificativa apresentada pela parte autora, de que tal fato 

decorreu da reestruturação interna, que culminou com a alteração da 

razão social da parte.Ressalto que a imissão na posse do bem arrematado 

encontra-se suspensa, em virtude de decisão prolatada pelo E.TJMT no 

Agravo de Instrumento n. 18395/2005 (autos código 206678 em apenso), 

de modo que carece de amparo a tese de prescrição.Feitas essas 

considerações, INDEFIRO o pleito de reconhecimento da prescrição 

intercorrente.No que tange à ordem de citação pessoal, ante os termos 

das razões insertas na sentença prolatada nos embargos código 442869 

quanto ao ponto, REVOGO a determinação em comento, declarando a 

regularidade da citação via edital, na forma em que ocorrida.No mais, 

INTIMO a instituição financeira para, no prazo de 15 dias, apresentar a 

planilha de atualização do débito, promovendo o regular impulso do feito 

quanto ao saldo devedor remanescente, se houver, considerando o valor 

auferido com a arrematação do bem, já que a validade do ato não é objeto 

dos Embargos, mas apenas a delimitação da área de terras cuja imissão 

na posse se pretende.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 149394 Nr: 4209-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

ENERGIA SOLAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:OAB/MT 4.719-B

 Intimação da parte embargada, Dinâmica Comércio de Equipamentos de 

Energia Solar LTDA, para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738858 Nr: 35456-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARQUES DA SILVA, MARCIO 

MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 986374 Nr: 16849-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERI BORGES REGITANO, VIVIANE MARTINS 

FRANGE REGITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 112, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 356769 Nr: 27203-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCAQDOS BIG PREÇO LTDA ME, 

JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS, KARIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3.519-B/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - 

OAB:OAB/MT13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8085/MT, 

MAURICIO B. PETRAGLIA JR - OAB:OAB/MT 7.215

 (...)Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos quanto ao 

executado João Wagner ao endereço: Avenida Tuiuius, Quadra 27, Nº 21, 

Residencial Belvedere, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade, salientando 

que a citação poderá ser procedida por hora certa, nos termos dos artigos 

252 e 253, do CPC.Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito da parte credora.De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Ressalta-se que após a diligência ao endereço do 

executado João Wagner, será analisada a possibilidade de citação 

editalícia em relação aos executados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1105132 Nr: 12593-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MATOS ROSA E CIA LTDA ME, 

PAULO DE MATOS ROSA, PAULO DE MATOS ROSA, NIUZA ALVES DA 

SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Às fls. 87 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 1.152,34 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, 

§ 3º do CPC).Ademais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens dos executados(...)Nos termos do artigo 854, § 2º do 

CPC, PROCEDA-SE À INTIMAÇÃO DO EXECUTADO Paulo de Matos Rosa, 
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no endereço da exordial, para que se manifeste acerca do bloqueio 

realizado em suas contas bancárias (R$ 1.152,34) no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Com efeito, intimo o exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).Sem prejuízo, deverá ainda o 

exequente se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito 

e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias 

e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de extinção do 

feito e desbloqueio do montante penhorado via BacenJud.Transcorrido, em 

caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994131 Nr: 20576-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVESTRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248.505, JOSE 

MARTINS - OAB:84.314/SP, MARCIO F. ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15.329/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 387358 Nr: 23187-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICARD BANCO MULTIPLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TOMAZETI CARRARA 

DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG

 Nos termos do despacho de fls. 388/388-verso, bem como, ante a 

manifestação da Contadoria do Fórum às fls. 396/397, PROCEDO A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAREM-SE QUANTO ÀS CONSIDERAÇÕES DE FLS. 

396/397. Ato contínuo, transcrevo a decisão encartada às fls. 388/388-v, 

ante os argumentos lançados às fls. 398/399 e excerto do DJE n. 10260, 

fls. 189 de 616 disponibilizada aos 21.05.2018: "Vistos, etc.Tratam-se de 

Ação declaratória de nulidade em fase de liquidação/cumprimento de 

sentença.Foi realizada perícia contábil ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834782 Nr: 40064-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGETTARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMÓVEIS LTDA - ME, SILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES, EDSON 

DE MATOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 894085 Nr: 25944-10.2014.811.0041

 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, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RODRIGUES DA SILVA, LUIZ 

ARMANDO DINIZ RIBEIRO

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 798436 Nr: 4825-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE AMORIM DIAS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1111742 Nr: 15396-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERY APARECIDA SANTOS GOVEIA, 

AMINADAB JOSÉ PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 803858 Nr: 10316-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GOMES ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

DIVINO GOMES ROBERTO, ambos qualificados nos autos.

A presente ação encontra-se suspensa em decorrência das matérias 

arguidas nas razões fáticas da contestação, pois, pretende o requerido a 

revisão de cláusulas contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a 

legalidade de taxas e tarifas administrativas, matérias que está em 

discussão no REsp nº 1.578.526-SP.

Apesar da suspensão, o valor consignado nos autos é incontroverso, 

razão pela qual, às fls. 245 a instituição financeira foi intimada para 

apresentar seus dados bancários de forma completa para levantamento 

do alvará, bem como apresentar a prova da cessão para o Fundo de 
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Investimento, irregularidades sanadas às fls. 250/252.

Assim, PROCEDA-SE A ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO, passando a 

constar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Multicarteira.

 No mais, quanto à expedição de Alvará Judicial, dispõe o Provimento nº 

68/2018 – CNJ que em virtude da uniformização dos procedimentos 

referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de 

assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de levantamento de 

depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte adversa para manifestação.

 Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Assim, intimo o requerido, via DJE para manifestar acerca do pedido de 

levantamento do alvará pela instituição financeira, salientando que seu 

silêncio redundará em anuência ao pleito.

Após, concluso para expedição do necessário Alvará Judicial, conforme 

dados bancários indicados na petição de fls. 254 e demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 985290 Nr: 16428-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO COSTA E MOURA LTDA, FABIANO 

CASTRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à orientação do CNJ de que a citação por edital deve ser 

precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, 

assim, determino a citação ficta da executado FABIANO e da empresa 

CASTRO COSTA MOURA, conforme requerimento de fls. 58.

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 mesmo codex, 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 exequente 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.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Decorrido o prazo sem a manifestação da parte interessada, quanto a 

retirada e publicação do edital, ante a inexistência de bens a serem 

penhorados, SUSPENDO a presente execução nos moldes do artigo 921, 

inciso III do CPC/2015 e § 1º do referido artigo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 986374 Nr: 16849-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERI BORGES REGITANO, VIVIANE MARTINS 

FRANGE REGITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a determinação judicial para a expedição de cartas 

precatória para as COMARCAS DE SINOP E SORRISO. SOMENTE há 

comprovação do recolhimento de custas de distribuição para a comarca 

de Sinop.

 Ademais, procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, 

comprovar o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à 

distribuição da Carta Precatória NA COMARCA DE SORRISO expedida 

nestes autos, bem como, EVENTUAIS VALORES COBRADOS QUANDO A 

COMARCA DEPRECADA NÃO POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

OFICIAL, BEM COMO, VALORES REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS 

ESTES A SEREM DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA 

DEPRECADA. Informo, que tais providências visam ao envio da Carta 

Precatória à Comarca Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 

141 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

– Foro Judicial (CNG) que determina o envio ou recebimento eletrônico das 

correspondências compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e 

entre estas e a Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio 

do Sistema Malote Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica 

nº 004/2008 – CNJ – CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 270655 Nr: 2615-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIL DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747802 Nr: 45067-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAZINI HERNANDES & CIA LTDA, 

LEONILDA THOMAZINI HERNANDES, JOSE RUBENS HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 945749 Nr: 57884-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILEADE REFEICOES LIMITADA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:21.198/RO

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 115/124 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1107947 Nr: 13832-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA, JOELICE 

RAMOS SANTOS

 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 
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nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 115, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 740960 Nr: 37732-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. ENERGIA - LTDA, LAERCIO ROBSON DA 

S. MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 68.

Sendo assim, nos termos da n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 68, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 946685 Nr: 58444-32.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRATTI & GONÇALVES LTDA, DIRCEU 

LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 68612 Nr: 5199-29.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPOMAQ COM. E REP DE MAQUINAS 

AGRICOLAS, UNIRIO SCHIRMER, EPITÁCIO RIBAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622, JULIANE 

DESTRI NEGRETTI - OAB:20.028/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco Itaú S/A em face de 

Campomaq Comércio e Representação de Máquinas Agrícolas e outros, 

todos qualificados nos autos.

O exequente requereu a expedição de carta precatória para penhora e 

avaliação do bem descrito às fls. 371, conforme se vê às fls. 375/376.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Campo Grande/MS, com o 

prazo de 120 dias, para penhora, avaliação e demais atos expropriatórios 

referentes ao bem móvel descrito às fls. 371 (FORD RANGER, PLACA 

QAA- 9218).

Saliento que o envio da missiva se dará via Malote Digital, devendo, para 

tanto, o exequente deverá comprovar em 15 dias o recolhimento das 

custas necessárias à sua distribuição no Juízo Deprecado e da diligência 

do Meirinho daquele Estado, sob pena de extinção.

Transcorrido, certificado, intime-se via AR com prazo de 05 dias, com a 

mesma admoestação.

Empós, conclusos para sentença.

Ademais, tendo em vista a existência de 10 laudas de anotações quanto a 

registros de imóveis em nome de Epitacio Ribas da Rosa (anoreg – fls. 

354/363) e, com fulcro no princípio da razoabilidade em razão da 

quantidade de matrículas e demais averbações para serem impressas por 

este Juízo, intimo o exequente para que traga aos autos as necessárias 

certidões dos cartórios mencionados no extratos em anexo, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1024678 Nr: 34139-47.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, retirar e comprovar a 

publicação do edital de fls. 111 em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls.109.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998674 Nr: 22882-25.2015.811.0041

 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: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRACARIA E SERRALHERIA QUALITA LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809573 Nr: 16057-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A, 

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/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 doutor advogado Carlos 

Frederick S. I. de Almeida, OAB/MT 7533-A, para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 809573, numeração única 

16057-36.2013.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1110768 Nr: 14984-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI 7 SOLUÇÕES EMPRESÁRIAIS LTDA - ME, 

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ, THARSSYO AKIRA DOS SANTOS, 

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA, KATIA VANESSA SOUSA DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10.519

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 856657 Nr: 58946-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILCAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTO 

PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618/O

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoar o Recurso de Apelação Cível de fls. 222/235.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785575 Nr: 39443-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA TERESINHA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749889 Nr: 1565-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CONCEIÇÃO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:20732/A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 902675 Nr: 31819-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE PERES DO PINHO AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO ME, ELENICE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Às fls. 75 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome das 

executadas(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 892,02 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições das executadas (art. 854, 

§ 3º do CPC).Ademais(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens das executadas passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Por verificar que até o 

momento não houve citação das executadas, expeça-se mandado de 

citação e demais atos ao endereço: Avenida das Palmeiras, Nº 261, 

Condomínio Rio Coxipó, Bairro Jardim Imperial, ressaltando que, SE 

NECESSÁRIO, A CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR HORA CERTA, em 

observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.Na mesma 

oportunidade, nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, PROCEDA-SE a 

INTIMAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA por meio de sua representante 

legal Elenice Peres do Pinho, para que se manifeste acerca do bloqueio 

realizado em suas contas bancárias (R$ 892,02) no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Com efeito, intimo o exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ(...)Sem prejuízo, deverá ainda o exequente 

se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar 

bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o 

que entender de direito, tudo sob pena de extinção do feito e desbloqueio 

do montante arrestado via BacenJud.Transcorrido, em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747020 Nr: 44252-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL HENRIQUE MARTINES GRACINDO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752445 Nr: 4295-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERMAT SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E 

ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 452504 Nr: 24634-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 732894 Nr: 29109-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO QUEROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 341853 Nr: 12162-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MOTA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Belchior - OAB:31084-A, 

WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 267826 Nr: 1131-60.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DO CARMO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 226644 Nr: 33905-17.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CHAPADÃO II LTDA, LUIZ HENRIQUE 

DE LIMA ALVES, DORACY MARQUES, MARIA APARECIDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:31075-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE MATTOS ANFFE - 

OAB:8754, JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT, LUIS FELIPE 

O. DE OLIVEIRA - OAB:1419/TO

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 292/306 , no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 442869 Nr: 18736-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAVEL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6000/MT

 ,, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou de não-conhecimento desse fundamento. A letra clara desse 

artigo demonstra que não se aplica o art. 284 do CPC, atinente ao 

procedimento ordinário, além do que a rejeição liminar é avessa à 

determinação de emenda da inicial.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0394.08.078178-1/001 - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA 

VERDOLIM HUDSON ANDRADE). Desta feita, uma vez não preenchidos os 

requisitos essenciais para o conhecimento e julgamento da ação, a 

rejeição dos Embargos é medida que se impõe.Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, REJEITO estes Embargos aviados por KAVEL 

COMÉRCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS LTDA e CLAUDYSON 

MARTINS ALVES em face de BANCO COMERCIAL E INDUSTRIAL S/A, 

condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835190 Nr: 40397-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA COSTA VALÉRIO, PATRICIA 

QUEIRÓZ

 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:

 Vistos e examinados estes autos de nº. 40397-44.2013.811.0041, código 

nº. 835190, que move HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO em 

face de BRUNO DA COSTA VALÉRIO e PATRICIA QUEIROZ.

 Tratam-se os autos de Ação Monitória ajuizada por HSBC BANK BRASIL 

S/A - BANCO MÚLTIPLO em face de BRUNO DA COSTA VALÉRIO e 

PATRICIA QUEIROZ, todos qualificados nos autos em referência, 

objetivando o requerente o recebimento de R$ 96.735,26 (19/09/2013).

Às fls. 61 determinou-se a citação das partes, para efetuarem o 

pagamento no valor constante na inicial, ou oporem embargos em 15 dias, 

porém, os requeridos nunca foram localizados.

A petição a ser juntada trata-se de termo de acordo entabulado entre as 
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partes, onde ficou consignado que o pagamento seria efetuado à vista no 

valor de R$ 30.000,00 em 19/07/2018 para quitação do contrato objeto da 

lide.

Verifica-se que o acordo foi entabulado entre Banco Bradesco e os 

requeridos, no entanto, é pública e notória a cisão parcial efetuada entre o 

Banco HSBC e o Banco Bradesco.

Desta feita, não obstante a ausência de procuração do Banco Bradesco 

outorgando poderes a causídica Fabianny Calmon Rafael, subscritora do 

acordo retromencionado, ante a quitação do contrato, a extinção do feito 

por perda de objeto é a medida que se impõe.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta Ação Monitória ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MÚLTIPLO em face de BRUNO DA COSTA VALÉRIO e PATRICIA 

QUEIROZ, com base no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 1º de agosto de 2018.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

(Autos cód. 835190)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1014571 Nr: 29547-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047877 Nr: 45352-50.2015.811.0041

 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: BMC HYUNDAI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - 

OAB:32.698/PR, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, 

ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que às fls. 306 o requerente pleiteia pela 

expedição de carta precatória para apreensão da Escavadeira Hidráulica 

Hyundai ROBEX R220LC – 9SB, Serie: HBRR220CKE000266, porém, não 

consta nos autos a apreensão da Escavadeira Hidráulica Hyundai ROBEX 

R220LC – 9SB, Serie: HBRR220CVE0000269.

Desta feita, INTIMO o requerente para, em 15 dias promover ao depósito 

da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação relativo aos 

bens: Escavadeira Hidráulica Hyundai ROBEX R220LC – 9SB, Serie: 

HBRR220CKE000266 e Escavadeira Hidráulica Hyundai ROBEX R220LC – 

9SB, Serie: HBRR220CVE0000269, a ser cumprido na Avenida Aleixo 

Ramos da Conceição, LT, Figueirinha, S/N, Bairro Gloria, Várzea 

Grande/MT.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 956046 Nr: 3082-11.2015.811.0041

 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): ROSELY FATIMA SÁ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1082420 Nr: 2677-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCI ÀUREA ALFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:OAB/MT 

17.556-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095902 Nr: 8781-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 401606 Nr: 34220-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1135899 Nr: 25528-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 724194 Nr: 19834-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APARECIDA DE LIMA NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 810043 Nr: 16543-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO MARTINEZ FACCIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 827780 Nr: 33645-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER HENRIQUE RIBEIRO MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1112774 Nr: 15853-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AUGUSTO FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114489 Nr: 16505-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA DE ALENCAR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 701318 Nr: 35939-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO DOS SANTOS & SANTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ TEREZINHA DA 

SILVEIRA - OAB:16588/PR, RENATA DE SOUSA ARAUJO - 

OAB:31.289/PR, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30.998/PR

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822079 Nr: 28265-52.2013.811.0041

 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): H E TEIXEIRA DO CARMO INFORMÁTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 839492 Nr: 44016-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FAGNER OLIVEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1008737 Nr: 27012-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ANTONIO ATAIDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056
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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1022063 Nr: 32952-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA MALAQUIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047854 Nr: 45343-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 127493 Nr: 15072-19.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS VEIC ESTACIONAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação de Execução formulada por BANCO ITAÚ S/A 

em face de MINAS VEIC ESTACIONAMENTO LTDA e outros, todos 

qualificados.

O exequente informou o pagamento integral da dívida, requerendo ao final 

a extinção do feito (fls. 112), renunciando ao prazo recursal.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a quitação da dívida informada às fls. 112, a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO a renúncia ao prazo recursal e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução formulada por BANCO ITAÚ 

S/A em face de MINAS VEIC ESTACIONAMENTO LTDA e outros, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, arquivem-se, procedendo às anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 217965 Nr: 26679-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação de Execução formulada por COOPERATIVA 

DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO em face de 

FLAVIA SILVA QUEIROZ, ambos qualificados.

O exequente informou o pagamento integral da dívida, requerendo ao final 

a extinção do feito (fls. 198).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a quitação da dívida informada às fls. 198, a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução 

formulada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO – UNICRED 

MATO GROSSO em face de FLAVIA SILVA QUEIROZ, ambos qualificados, 

nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo 

às anotações e baixas de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 732885 Nr: 29099-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos, etc.

Não obstante o exequente tenha pugnado pela realização de nova 

tentativa de bloqueio on-line, via BanceJud (fls. 101/102), nota-se dos 

autos que que já fora realizada tal pesquisa, tendo sobejado infrutífera, 

razão pela qual NÃO CONHEÇO do referido pleito.

Ademais, cumpra-se a decisão de fls. 97, parte final, “(...) Assim, ante a 

divergência do contido nos autos e nas manifestações do Banco, intimo 

para que em 15 dias e, de uma vez por todas, fale sobre todas as 

pesquisas, dentre elas a DRF, requerendo o que de direito, afastando, se 

for o caso a penhora de bem existente, tudo sob pena de extinção. 

Mantendo-se inerte e/ou fazendo pedidos protelatórios, intime-se via 

correio, para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação. (...)”.

Após, com a juntada do A. R e inércia da parte, retornem-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 240093 Nr: 106-90.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTIACORD MINISTRO DE DEUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Foram realizadas diversas pesquisa no intuito de encontrar bens do(s) 

executado(s) passíveis de penhora, assim como foram realizadas 

pesquisas junto aos sítios conveniados ao E.TJMT, quais sejam, Infojud, 

BacenJud, Renajud, sobre as quais o exequente manifestou-se, aduzindo 

não saber a localização dos bens desembaraçados.

Pugnou, ainda, pela intimação do executado, nos termos dos artigos 774 

do Código de Processo Civil, para que este indique bens de sua 

propriedade, desembaraçados, a fim de serem expropriados.

Pois bem,

 Em primeiro lugar, não há que se falar em criação de dificuldade e/ou 

embaraço na realização da penhora/expropriação de bens por parte da 
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devedora, além do mais, é evidente a inexistência deles, haja vista a 

realização das pesquisas realizadas neste feito.

Quanto ao requerimento de fls. 148, ante a evidente inexistência bens 

passíveis de serem penhorados e expropriados (incluindo as declarações 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado - 

Pasta de documentos Sigilosos), MANTENHO a SUSPENSÃO do feito nos 

termos do artigo 921 do CPC/2015.

Outrossim, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792767 Nr: 46856-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA GOUVEIA & SANTOS GIMENEZ 

LTDA, CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GIMENEZ, VALTINA DE 

ALMEIDA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 125/136.

Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 110/112 e, ao ver deste 

Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida inócua, 

razão pela qual INDEFIRO o referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Ademais, MANTENHO a SUSPENSÃO da presente execução nos moldes 

do artigo 921, inciso III do CPC/2015 e termos do § 1º do referido artigo, 

haja vista a inexistência de bens passíveis de penhora.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 397831 Nr: 31473-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA QUATTI MOURA, MARCELO 

QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:OAB/MT 

10.026, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao teor do pleito de fls. 102/106, nota-se que houve um “erro 

no envio da matéria para imprensa” que foi certificado às fls. 96, bem 

como reenviado às fls. 111. Ato contínuo, vislumbrou-se que a decisão de 

fls. 94 foi cumprida pelo Banco às fls. 114/124, razão pela qual INDEFIRO o 

requerimento de aplicação de multa.

Ademais, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 94, qual seja, 

“MANTENHO a SUSPENSÃO do feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

Código de Processo Civil.”

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 282043 Nr: 6707-34.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANY MORAES LUJES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TADEU CIOTTI - 

OAB:OAB/SP 320978, DUILIO DE OLIVEIRA BENEDUZZI - OAB:296227, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, MÁRCIA SALGADO DE 

QUEIROZ BATISTA - OAB:OAB/RJ 109.663, SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Não obstante o requerimento de suspensão nos termos do art. 922 do CPC 

(fls. 137), ante a evidente inexistência de bens, MANTENHO a 

SUSPENSÃO do presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015, conforme se vê às fls. 116/117.

Ademais, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 206678 Nr: 19050-33.2005.811.0041

 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: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAVEL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, CLAUDYSON MARTINS ALVES, BANCO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:16.861

 Feitas essas considerações, REJEITO AS PRELIMINARES aventadas e 

dou o feito por saneado.Determino a realização de prova pericial, a fim de 

verificar qual a área de terras pertencente a cada parte e, por economia 

processual e com amparo no princípio da efetividade, que desde já seja 

delimitada, dentro da área pertencente ao primeiro embargado, qual a área 

de terras a ser destinada à instituição financeira, em vista de a 

arrematação de 25% do imóvel matrícula n. 5.594, 1º Serviço Registral e 
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Notarial daquela Comarca (fls. 332 dos autos código 45916), cabendo 

observar que este desmembramento deve preservar a parte edificada aos 

atuais proprietários. Nomeio como perito o engenheiro GILMAR PINTO 

C A B R A L ,  f o n e  3 0 2 8 - 1 8 2 0 ,  9 9 9 1 9 - 4 0 4 5 ,  e - m a i l 

gilmarpintocabral@gmail.com, que ao realizar o seu trabalho deve dar 

continuidade a perícia anteriormente realizada nos autos da Reintegração 

de Posse anunciados n. 25/2005 – Código n. 1601, 1ª Vara Cível de 

Chapada dos Guimarães/MT, bem assim ao que restou consignado na 

sentença prolatada naquele processo (fls. 876/890).Faculto às partes o 

prazo sucessivo de 05 dias para cada (primeiro a parte autora e após ao 

segundo réu) para indicação de assistente técnico e apresentação dos 

quesitos.Com estas nos autos, intime-se o perito para no prazo de 10 dias, 

apresentar proposta de honorários e empós, intime-se embargado para se 

manifestar. Estando de acordo, proceda o seu depósito 

integral.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 281408 Nr: 6494-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME, RICARDO 

ARMINDO BRUCH, JAQUELINE ELIZABETE BRUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT, VANDERLEI BOBROWSKI - OAB:18.395/RS

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (protocolo 

nº 1321215, datado de 31/07/2018).

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença (honorários advocatícios - R$ 50.000,00), tendo em vista que a 

ação foi extinta, bem como, intimados para manifetarem sobre os valores 

atrelados ao feito da 20ª VC e posteriormente disponibilizados na 2ª VEDB 

(fls.353).

O cálculo das custas pendentes se encontra às fls.356 em R$10.843,06 

em 09/2014, não quitada até esta data pela Irmãos Bruch.

O Banco Rodobens apresentou seus dados bancários às fls. 392/393 e 

da petição constante da capa dos autos, pugnando pela levantamento 

integral dos valores vinculados aos autos, nada falando sobre os 

honorários devidos.

Nessa senda, ante a apresentação dos dados bancários (protocolo nº 

1321215, datado de 31/07/2018), nos termos do Provimento nº 68/2018 – 

CNJ e, em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo os requeridos, vi DJE, para que se manifestem no prazo de 

15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, procedo à expedição de Alvará Judicial em favor de BANCO 

RODOBENS S/A, (BANCO 120), CNPJ Nº 33.603.457/0001-40, AGÊNCIA 

Nº 0001-9, CONTA CORRENTE Nº 12345-7.

Empós, em caso de silêncio, tratando-se de direito disponível, arquivem-se 

os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 58455 Nr: 139-75.2002.811.0041

 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): ADILSON DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:56.918 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de suspensão. Outrossim, nos termos do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o 

fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação. Assim, intimo o executado por meio da Defensoria Pública, 

para que se manifeste em 15 dias. Ressaltando, ainda, que o efetivo 

levantamento somente realizar-se-á 2 (dois) dias úteis após o decurso do 

prazo estabelecido para interposição de eventual recurso. Após, 

retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará Judicial em 

nome de BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ Nº 00.000.000/5084-97, CONTA 

CORRENTE Nº 99.738.691-1, AGÊNCIA Nº 3793-1, BANCO 001. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 705823 Nr: 214-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MIRANDA REY DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - OAB:18116/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE ARRUDA 

FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 (...) Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado os seguintes valores 

–R$5.496,93 que serão transferidos para conta dos depósitos judiciais, 

após a decisão de possíveis arguições do executado (art. 854, § 3º do 

CPC/2015). Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor. De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

imóveis dos executados passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo). Procedo à pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), 

que foram regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste 

Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXXV). (...) Assim, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito, no prazo de 15 dias. Em tempo, considerando que a 

documentação apresentada pelo executado (constante da capa dos 

autos) não permite análise sem o contraditório, intime-se via telefone o 

advogado do Banco para manifestar em 48 horas, certificando-se. Empós, 

conclusos para deliberações e debloqueio dos valores ora 

indisponibilizados, se for o caso. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355789 Nr: 26341-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIESEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 (...)Às fls. 282 em 04 de setembro de 2017 a ação foi julgada extinta ante 

o cumprimento da obrigação do autor para com o Banco do Brasil, o qual 

efetuou o pagamento do valor de R$ 17.329,09 para quitação do contrato 
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de financiamento objeto da ação, ocasião em que se fixou o prazo de 15 

dias para que o Banco comprovasse a baixa da alienação fiduciária.Às 

fls. 286 o autor informou que a baixa não havia sido procedida, e pleiteou 

pela intimação do Banco para cumprir a determinação sob pena de multa 

diária, desta feita, às fls. 288 em decisão datada de 31 de janeiro de 2018 

o requerido foi novamente intimado para comprovar a retirada de restrição 

sobre o bem, sob pena de(...)Assim, às fls. 292 em 1º de março de 2018 o 

Banco limitou-se em requerer prorrogação do prazo para cumprimento, 

sob a alegação de que depende da máquina estatal que é altamente 

burocrática, deixando de cumprir a determinação judicial.Ante a inércia do 

Banco em providenciar a retirada de restrição sobre o bem, o autor 

pugnou pela realização de BACENJUD na petição a ser juntada, 

apresentando cálculo de acordo com o disposto às fls. 288(...)Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento exitoso(...)Nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO o Banco do Brasil, via DJE, para 

que se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta (R$ 

13.028,59), no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo 

artigo.Com efeito, OFICIE-SE ao Detran/MT para que promova a baixa na 

anotação quanto a alienação fiduciária do referido veículo(...)Empós, com 

a resposta do ofício, e com ou sem manifestação das partes, retornem-me 

os autos conclusos para deliberações e transferência dos valores à 

Conta de Depósitos Judiciais, se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 705823 Nr: 214-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MIRANDA REY DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - OAB:18116/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE ARRUDA 

FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos Protocolo 

nº 838319/2018, datado de 03/08/2018, concernente em requerimento de 

desbloqueio de verba salarial.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

O requerente Marcelo pugnou pelo desbloqueio dos valores 

indisponibilizados em sua conta bancária (petição constante dos autos), 

uma vez que possuem origem alimentar.

Na mesma oportunidade, informou a quitação do veículo objeto da lide 

(revisional), alegando ser indevida tal cobrança por parte do Banco Safra.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

 Em atenção ao pleito do requerente Marcelo (constante da capa dos 

autos) vislumbra-se a comprovação da baixa da restrição que pesava 

sobre o veículo no ano de 2012 (extrato em anexo – DETRAN-MT) e que o 

bem objeto da lide encontra-se em nome de terceiro desde aquele ano 

(extrato em anexo – Infoseg).

Assim, ante a inexistência de ação de busca e apreensão e/ou 

reintegração em nome das partes (em trâmite e/ou arquivada) é evidente a 

inexistência de saldo devedor em desfavor do requerente Marcelo e, o 

debloqueio do valores indisponibilizados via BacenJud é a medida que se 

impõe.

Além do mais, é notória a origem alimentar do saldo bloqueado em sua 

conta bancária, evidenciando a impenhorabilidade dos referidos saldos 

objeto de constrição judicial consoante art. 833, inciso IV, do CPC/2015, 

posto isso, procedo à desconstituição da penhora/arresto incontinenti 

(extrato em anexo).

Outrossim, intimo o Banco requerido para que esclareça, no prazo de 15 

dias, o porquê de ter trazido aos autos o cálculo referente a débito 

inexistente em desfavor do requerente Marcelo no ano de 2016, sendo 

que ele efetivamente quitou o veículo no ano de 2012, tudo, sob pena de 

aplicação de multa do art. 77 do CPC.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060007 Nr: 51076-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL, SPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acercadas fls. 80/85, requerendo o que enender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060007 Nr: 51076-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO LOPES, SIDNEY PEREIRA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das fls. 80/85, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 394295 Nr: 29785-86.2009.811.0041

 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: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALBINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16.168-A/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB:10.921

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias para comprovar 

nos autos o "Extrato subconta Analítico" tendo em vista que a petição de 

fls. 458 veio desacompanhada de qualquer documento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812074 Nr: 18567-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - 

OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 74/75, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 774468 Nr: 27670-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARCOS JOSE ROSA, MARIA REGINA MORGADO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - 

OAB:8125 MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 132/134, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812888 Nr: 19369-20.2013.811.0041

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO APOLINARIO DA SILVA

 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:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls.86/87, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152645 Nr: 6785-33.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPER.DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS MÉD.E 

PROF.DA SAUDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA SOUZA CLOSS, JOÃO CLOSS 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CLOSS JUNIOR - 

OAB:3274-A/RO

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, das fls. 339/340.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994131 Nr: 20576-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVESTRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248.505, JOSE 

MARTINS - OAB:84.314/SP, MARCIO F. ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SILVESTRE DE SOUZA, Cpf: 

22677993830, 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$ 35.676,77 - Valor 

Atualizado: R$ 32.433,43 - Valor Honorários: R$ 3.243,34

Despacho/Decisão: Vistos, etc.A missiva foi devolvida com a diligencia 

infrutífera (fls. 64/77).O exequente pugnou pela realização de nova 

tentativa de bloqueio on-line, via BanceJud, conforme se vê às fls. 79.Pois 

bem,Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a 

insuficiência de saldo quando da realização da ordem de fls. 54/55 e, ao 

ver deste Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida 

inócua, razão pela qual INDEFIRO o referido pleito.Sobre o assunto, 

vejamos:TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 

655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.1. Caso em 

que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem 

de bloqueio de valores em depósito do executado, requerida pelo 

exequente, com relação à instituições financeiras que não tenham 

respondido o comando anterior, sem que haja motivação do exequente.2. 

Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a 

reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.Em atenção à orientação do CNJ de que a citação por 

edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu 

neste feito, assim, determino a citação ficta do executado Marcelo 

Silvestre de Souza.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 mesmo codex, 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 exequente 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.Em seguida, nos termos do artigo 72, inciso I, 

do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada 

e,considerando-se que todas as diligências realizadas pelo exequente e 

por este Juízo Especializado visando à localização de bens penhoráveis, 

restaram infrutíferas e inexistindo qualquer impedimento, SUSPENDO o 

presente feito, nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015.Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 07 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110768 Nr: 14984-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI 7 SOLUÇÕES EMPRESÁRIAIS LTDA - ME, 

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ, THARSSYO AKIRA DOS SANTOS, 

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA, KATIA VANESSA SOUSA DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10.519

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA, Cpf: 

87283034234, Rg: 16100239, Filiação: Luceni Francisca de Souza e Julio 

Batista de Souza, data de nascimento: 05/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Cereja-RO, solteiro(a), agente de viagem. 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 
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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$ 232.386,60 - Valor 

Atualizado: R$ 211.260,58 - Valor Honorários: R$ 21.126,06

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em atenção à orientação do CNJ de que a 

citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que 

já ocorreu neste feito, assim, determino a citação ficta da executada 

LUCIVÂNIA, conforme requerimento de fls. 155.Desta feita, expeça-se o 

regular edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, salientando-se 

que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, 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 exequente 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.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.E caso o edital não seja retirado e publicado parte 

interessada, quanto a retirada e publicação do edital, A SUSPENSÃO do 

feitonos moldes do artigo 921, inciso III do CPC/2015 e § 1º do referido 

artigo é a medida que se impõe.Cumpra-se.

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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 07 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.: 986940 Nr: 17147-11.2015.811.0041

 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): MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, SANGO 

KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 122/123.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1097411 Nr: 9438-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DOS SANTOS VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO RAMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO 

MARTINS - OAB:20370/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos Código n° 1097411 – Ação Ordinária de Cobrança

Aos 20 de maio de 2016, às 14:00 horas, estando presentes o M.M. Juiz 

de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada da parte 

autora e seu preposto.

Aberta a audiência, constato que apesar da intimação de fls.42 o Banco 

autor não efetuou o deposito das diligências, no entanto a secretária 

expediu Carta de Citação, sem comprovação de seu cumprimento. Diante 

do exposto sai o autor devidamente intimado para no prazo de 05 dias 

depositar as diligencias, nos termos da interlocutória de fls.42, 

redesignando esta audiência para o dia 20/07/2016 às 14:00h, do que sai 

devidamente intimado. Em caso de inercia intime-se a instituição financeira 

via AR para cumprir no mesmo prazo, também sob pena de extinção. 

Defiro o prazo de 05 dias para que a douta advogada Tenille Pereira 

Fontes junte substabelecimento. NADA MAIS. Eu, _____ Karolliny Souza 

Fernandes Dos Santos, Estagiária, o digitei e subscrevi.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

 Dra. Tenille Pereira Fontes

Advogado da parte autora

Sr. Anderson Vinicius Enore do Couto

Preposto da parte autora

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006062-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ 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 Vistos, etc. 

Constato no site do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença (honorários advocatícios). O causídico do 

Banco pugnou pelo cumprimento da sentença, conforme se vê do ID nº 

13785123 – 1 e 2 (planilha). Certificou-se o trânsito em julgado (ID nº 

14353191). Os autos vieram-me conclusos. Pois bem, Considerando-se o 

requerimento do causídico do Banco consignado no ID nº 13785123 – fls. 

1 e 2, intime-se o requerido SÉRGIO, pessoalmente, via correio com aviso 

de recebimento (Rua Mal. Floriano Peixoto, 1500, Apto 180, Duque de 

Caxias, CEP: 78043-395 – ID’s nº10569318 e 10582119), para que no 

prazo de 15 dias, cumpra a sentença, observando-se o cálculo de ID nº 

13785123 – fls. 2, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 

1º, do CPC/2015. Após, em caso de silêncio, intime-se o causídico 

requerente para que atualize o cálculo em igual prazo, bem como requeira 

o que entender de direito. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015851-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de Embargos à Execução formulados por R. M. dos 

Santos - Comércio de peças – ME em face de Banco Bradesco S.A, 

ambos qualificados nos autos. A presente ação foi distribuída em 12 de 

junho de 2018 (6ª Vara Cível de Cuiabá), todavia, vislumbra-se do sistema 

que em 29 de janeiro de 2018 houve a distribuição de ação idêntica com o 

nº 1001728-26.2018.811.0041, com as mesmas partes, pedido e com o 

depósito de garantia (totalizando nesta data o montante de R$5.804,98 – 

SISCONDJ – extrato em anexo). Foi confirmado por este juízo o pagamento 

da guia de pagamento referente à distribuição do feito (extrato em anexo), 

no valor de R$413,40. Os autos foram redistribuídos a este Juízo 

Especializado (ID nº 13573320 – Pág. 1). Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Tendo em vista que foram distribuídas 
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ações idênticas (Embargos à execução em 29/01/2018 e 12/06/2018), 

assim como, em atenção à designação de audiência no processo de nº 

1001728-26.2018.811.0041 (primitivo), para dia 05 de setembro de 2018, 

às 17h, intimo o Embargante para manifestar em 15 dias, quanto a possível 

litispendência. Sem prejuízo, procedo à anotação/vinculação do patrono do 

Banco Mauro Paulo Galera Mari ao presente feito. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019080-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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: 

1019080-94.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO EDUARDO ESTRAL DA 

SILVA RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc... Em primeiro lugar, insta 

salientar a conexão entre este feito e a ação de busca e apreensão nº 

1010169-93.2018.8.11.0041 com liminar deferida, razão pela qual, procedo 

a associação/vinculação dos processos. Objetiva o autor em tutela de 

urgência pela autorização para consignar mensalmente o valor que 

entende devido referente às parcelas do financiamento firmado junto à 

instituição financeira, bem como pela determinação para que o banco se 

abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Há de 

se ter em vista, no entanto, que consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º e 

3º, do CPC: “§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 

2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados”. Deste modo, compete à parte, não obstante o ajuizamento 

de ação, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas 

em contrato, qual seja, por meio do pagamento dos boletos bancários ou 

do carnê. Desta forma, o veículo não será retirado de sua posse. Nesse 

sentido, o posicionamento jurisprudencial: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO DA PARCELA 

INCONTROVERSA. PRETENSÃO INCIDENTAL VEICULADA APÓS A 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.810/2013. ARTIGO 285-B DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PERMISSIBILIDADE JURÍDICA (...) 1. Após a vigência da Lei nº 

12.810/2013, modificação legislativa que, dentre outras, acrescentou ao 

CPC o artigo 285-B, desaparece possibilidade jurídica de autorização para 

depósitos totais ou parciais em ações que discutam revisão de obrigações 

decorrentes de contratos bancários, vez que agora se exige o pagamento 

ao credor, no tempo e principalmente modo contratado. Nesse cenário, o 

deferimento dos depósitos consignatórios judiciais iria, inexoravelmente, 

confrontar com o texto da nova lei, vez que embora a consignação seja 

uma espécie do gênero pagamento, não corresponde, por certo, ao modo 

ajustado entre as partes para fazê-lo. 2. (...)” (TJMG - Agravo Interno Cv 

1.0024.13.218976-2/002, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 06/11/2013, publicação da súmula em 14/11/2013). 

Outrossim, insta consignar que, não obstante o requerimento de revisão 

das cláusulas firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas 

plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ingresso de 

ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora, principalmente se 

não demonstra a negativa da parte interessada em receber seu crédito. 

De conseguinte, caso se encontre caracterizada a sua mora em 

decorrência do inadimplemento do acordado, pelo simples ajuizamento da 

ação de revisão de cláusulas, não cabe ao juízo impedir o direito da 

instituição financeira em anotar seu nome em cadastros restritivos de 

crédito. Isso porque, consoante julgamento em incidente de Recurso 

Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida 

se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. Assim, tenho não 

aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos 

formulados em tutela de urgência. No mais, constata-se nas razões 

fáticas da inicial, que pretende a parte autora, por meio desta ação, a 

revisão de cláusulas contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a 

legalidade de taxas e tarifas administrativas. Quanto ao ponto, destaco 

que no Recurso Especial n. 1.578.526-SP, sob a relatoria do insigne 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o recurso submetido como 

paradigma à análise de Repercussão Geral, na forma do art. 1.040 do 

CPC, para a consolidação do entendimento da Corte quanto a “validade da 

cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados 

por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”. Ainda, 

determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso 

II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de autocomposição, tutela 

provisória, resolução parcial do mérito e coisa julgada, de acordo com as 

circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo.” Deste modo, 

por verificar que este feito visa revisar a matéria em discussão no aludido 

Recurso Especial, em estrito cumprimento à ordem superior, determino a 

SUSPENSÃO deste processo, até o julgamento do REsp n. 1.578.526-SP. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035835-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MONTIEL DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 5 8 3 5 - 3 3 . 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: SIMONE 

MONTIEL DA COSTA Vistos... Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. em face de SIMONE MONTIEL DA COSTA. Em pesquisa ao Sistema 

PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da Vara Especializada em 

Direito Bancário de Várzea Grande uma primeira ação de busca e 

apreensão n° 1005370-61.2017.8.11.0002 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 18 de julho de 

2017 e extinta aos 04 de dezembro de 2017, sem resolução do mérito, por 

desistência. Desta feita, verifica-se que a competência para processar e 

julgar a presente ação é do juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário de Várzea Grande, 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 Vara 

Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de 

julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000958-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA TORQUATO (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS PRESTES (EXECUTADO)
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XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000958-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ETELVINA TORQUATO, MARIA DAS GRACAS PRESTES, 

XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL Vistos. Da análise dos autos, verifica-se 

que as partes entabularam acordo, conforme termo acostado de ID 

13600870, pleiteando por sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento integral deste. Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do 

referido, que ocorrerá aos 15/05/2020, nos termos do artigo 922, do 

Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, intime-se o 

exequente para se manifestar em 15 dias, sob pena de anuência tácita à 

extinção da ação. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004892-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME FIGUEIREDO E FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004892-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: GUILHERME FIGUEIREDO E 

FIGUEIREDO Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 12190208 e 

12190129. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN VOYAGE, placa: 

OBA-2244 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos 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 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 ID 12190129. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda, bem como 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, 26 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034008-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GOMES CARMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 206 de 581



PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034008-84.2017.8.11.0041. AUTOR: EDMILSON GOMES 

CARMOS RÉU: BANCO BMG Tratam-se os autos de Ação Revisional de 

Contrato c/c Repetição de Indébito, na qual objetiva o autor pela 

procedência da ação em todos os seus termos, com a revisão de todas as 

cláusulas contratuais, excluindo-se o anatocismo, usura e outros, 

recalculando o financiamento através do Método Gauss ou outro 

semelhante. Da análise da exordial constatou-se a ausência do contrato 

de financiamento firmado junto ao BMG, razão pela qual, o requerente foi 

intimado para regularizar na decisão de Id: 10838414, sob pena de 

extinção. Na manifestação de Id: 11215202 o autor informou que o único 

contrato realizado com o requerido foi o contrato de compra de venda de 

Id: 10585768 firmado junto à loja de veículos Nascar Comércio de 

Veículos. Desta feita, verifica-se a impossibilidade da análise das 

cláusulas de um contrato que sequer existe, segundo o autor da ação. 

Posto isso, ante a ausência de documento imprescindível a propositura da 

ação, a extinção é medida que se impõe. Vejamos o precedente 

jurisprudencial sore o assunto: “REVISIONAL DE CONTRATO – Inépcia da 

inicial – Apelante que não apresentou o contrato – Imprescindível, no caso, 

a indicação das cláusulas supostamente abusivas e apresentação do 

contrato questionado – Descumprimento, pelo apelante, do quanto 

determinado no art. 282, inc. III e IV, do CPC – Documento fundamental 

para prosseguimento do processo – Necessária obtenção, antes de tudo, 

do contrato que se pretende ver revisado – Exibição incidental do contrato 

-  I n a d e q u a ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L 

10563292120148260100 SP 1056329-21.2014.8.26.0100, Orgão Julgador: 

24ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 28/03/2016, Julgamento: 17 de 

Março de 2016, Relator: João Batista Vilhena). Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, o que faço com amparo 

legal no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 2018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020779-91.2016.8.11.0041

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:

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020779-91.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: PRODUCAMPO TRANSPORTES 

RODOVIARIO LTDA - ME Vistos. Verifica-se na petição de Id 12932656 

que as partes entabularam acordo com o objetivo de encerrar o presente 

litígio. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada 

no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037136-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037136-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos. Verifica-se na petição de Id 12519021 

que as partes entabularam acordo com o objetivo de encerrar o presente 

litígio. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Desta feita, considerando que a avença tem como 

vencimento em 28/03/2018 e este foi protocolado em 03/04/2018, evidente 

seu cumprimento, portanto, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.

-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Após o transito em julgado, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013324-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO OAB - MG97700 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO)

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA FIGUEIREDO SOARES BENEDITO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013324-41.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: LARISSA FIGUEIREDO SOARES BENEDITO Vistos. 

Verifica-se na petição de Id 13383246 que as partes entabularam acordo 

com o objetivo de encerrar o presente litígio, protestando o autor pela 

homologação com resolução de mérito conforme CPC art.487, III, B, sem 

pedido de suspensão. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019287-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE PINHEIRO MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019287-30.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: FABIANE PINHEIRO MONTEIRO Vistos. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 
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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. 13991896, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida 

via Sistema Renajud/Detran, 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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021275-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021275-23.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: MARIA LUCIA QUEIROZ 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. 14486146, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto 

ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema 

Renajud/Detran, 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

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003225-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003225-12.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL SA RÉU: MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram extrajudicialmente 

para quitação integral do contrato objeto da ação, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos 

do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas na regra disposta no 

caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta 

feita, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Monitoria, o que faço com 

amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011550-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SHEILA RONDON - ME (EXECUTADO)

VALERIA SHEILA RONDON (EXECUTADO)

JOAQUIM PEREIRA DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011550-73.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: VALERIA SHEILA RONDON - ME, VALERIA SHEILA 

RONDON, JOAQUIM PEREIRA DE VASCONCELOS Vistos. Da análise dos 

autos, verifica-se que as partes transigiram extrajudicialmente para 

quitação integral do contrato objeto da ação, pleiteando por sua 

homologação e consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos 

do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas na regra disposta no 

caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta 

feita, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial, o que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023213-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023213-53.2016.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ALEXANDRE LOPES DA SILVA Vistos. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID. 13985566, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida 

via Sistema Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1023792-64.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO 

E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: JOSE CARLOS MENEGATTI

EXECUTADO: CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA, MAURICIO DE 

OLIVEIRA BATISTA, FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS E JARBAS 
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RAFAEL BRAUN.

CITANDO: FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS CPF: 482.335.871-68

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 117.446,83

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, , digitei

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1008809-26.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: GILSON SANTONI FILHO

EXECUTADO: JORGE FERNANDES DIAS E ANDERSON RICARDO 

VERGINASSI

CITANDO: JORGE FERNANDES DIAS CPF: 086.267.071-34 E ANDERSON 

RICARDO VERGINASSI CPF: 693.014.171-20

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/04/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 52.183,62

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, , digitei

Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2018.

Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1025199-08.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO

PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

PARTE RÉ: BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES

CITANDO(A, S): BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES CPF: 

703.144.041-63

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 14.588,65

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 

2º da lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo 

especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Este edital tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto da ação, qual seja, UM 

VEÍCULO YAMAHA, MODELO XT 660R, 2014/2015, PRETA, PLACA QBN - 

6078, CHASSI - 9C6KM0030F0024112, E RENAVAM – 1026587619.

Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2018.

Assinado Digitalmente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO ROMERO PEREIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022832-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora cumprir a determinação do Juízo Deprecado 

conforme ofício nº 351/2018, acostada aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025649-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre pagamento de id.13997181, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 
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recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028489-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000040-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ARAUJO MENDONCA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - 848.211.161-20 (PROCURADOR)

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013017-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS ALVES SOARES (RÉU)

 

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.

Intimação 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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019525-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES CAMPOS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (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: 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)

 

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: 1019371-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM GONCHOROSKI BRIATO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041
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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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017963-68.2018.8.11.0041

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:

JACY BARROS DUARTE (EXECUTADO)

JULICIO VICENTE DA COSTA (EXECUTADO)

JOELCIO GARCIA DUARTE (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: 1019193-48.2018.8.11.0041

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:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020476-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora 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: 1013055-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIRES DA CONCEICAO BRITO (RÉU)

 

Em face de a Carta de Citação a parte requerida ter retornado o AR 

assinado por pessoa estranha , faço proceder a intimação da parte 

autora, para manifestar nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015600-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Em face da indicação de a Carta de Citação da parte requerida ter 

retornado o AR assinado por pessoa estranha aos autos, faço proceder a 

intimação da parte autora, para manifestar nos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007027-81.2018.8.11.0041

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:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013714-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CALDERAN (RÉU)

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME (RÉU)

TANIA MARIA ESTRELA FERNANDES CALDERAN (RÉU)

PAULO SERGIO DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

MARIA JOSE DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016180-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021915-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR VILAS BOAS (EXECUTADO)

MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS (EXECUTADO)

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para fazer comprovação de parentesco das 

pessoas indicas com o "de cujus". Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028786-38.2017.8.11.0041

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:

RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se levantamentos de penhoras. Intime-se o autor 

para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal e após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019986-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELZI MARIA FONSECA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre adequação do 

contrato apresentado pela parte autora. Havendo discordância ou nada 

manifestando, determino a liquidação da sentença, como ali consignado, 

devendo a parte requerida e autora apresentarem faturas do cartão de 

crédito, desde a origem para aquilatar existência de saldo a ser restituído 

a parte autora. nomeio a Perita Sra. Lilian de Andrade Foderaro – 

3027-1600 e 99918-4008 - para elaboração do laudo, em vinte dias, do 

início da perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões 

proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor 

real do contrato firmado entre as partes, com suporte nas respectivas 

decisões e a sucumbência fixada. Fixo os honorários periciais em R$ 

3.000,00(três mil e quinhentos reais), a ser arcada pelo Requerido, 

devendo depositar no prazo legal. DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE 

SOBRE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA 

DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA. Intimem-se as partes para 

apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo 

legal. Proceda-se as intimações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019573-71.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO ROGERIO RAMOS PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Decorrido o prazo legal deverá a parte manifestar nos autos e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013909-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BISPO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016102-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028320-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENARIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038832-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003732-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021896-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA OLIVEIRA CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (EXECUTADO)

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

requerida no prazo legal, sem prorrogação e após, efetivado o ato 

analisarei pedido de bloqueio on line. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032816-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELYNE OLIVEIRA LEMES DA COSTA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031556-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-88.2017.8.11.0041

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:

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (RÉU)

MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1037466-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RIBEIRO RODRIGUES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

MATEUS JEFFERY DIAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013699-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PULCHERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PULCHERIO MOURA OAB - MT13144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

 

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 
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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, 07.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019872-82.2017.8.11.0041

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:

BENEDITA BERNARDINA DE SOUZA MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão, tenho por satisfeita a prestação de 

contas efetivada pelo autor, para surtir seus efeitos legais. Faculto às 

partes extração de cópias no prazo legal e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021708-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar o comprovante de pagamento da guia 

de diligência, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024652-31.2018.8.11.0041

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:

NEIDE DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá,07.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024659-23.2018.8.11.0041

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:

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS (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,07.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024660-08.2018.8.11.0041

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:

JOAO LEITE PEREIRA BISNETO (EXECUTADO)

JOAO L. PEREIRA BISNETO - 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,07.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021896-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA OLIVEIRA CORREIA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022057-59.2018.8.11.0041

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:

CAOAN MURILLO PEREIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 
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legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes manifestar sobre o laudo pericial apresentado, no 

prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida 

manifestar sobre postulação da autora e trazer comprovação através de 

extratos da conta corrente da parte autora do cumprimento da obrigação, 

pois não pode ali depositar o saldo remanescente dos 30%, sob pena de 

imediata aplicação da multa arbitrada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003556-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Requerida manifestar sobre o cálculo da contadora no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 956218 Nr: 3195-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDYARA FRANCO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria publica - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da manifestação de fls. 112/115 dos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 450369 Nr: 22960-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, 

GISELLE FERNANDES DA SILVA, ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA 

SILVA, NISDARLY FABIANA DA SILVA MENDES, CUSTÓDIA ROBERTO 

DA SILVA, DOLANNES HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20.591-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora, no prazo legal, 

providenciar a intimação das Sra. Custódia Roberto da Silva e Sra. 

Dolannes Henrique da Silva, acerca da inclusão como representantes do 

espólio de Nivaldo Roberto da Silva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823175 Nr: 29290-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEBORBA - SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de ser acolhidos, considerando que utiliza do recurso para questionar 

publicações do feito, sendo impróprio para tal finalidade.

Assim, inviável a via eleita, considerando que ao atos processuais 

prolatado por este Juízo, seguem com correspondência ao CPC.

Portanto, inadmito o recurso por ser via inadequada para questionar 

certidões publicadas ou chamar feito à ordem.

De outra banda, a Curadora Especial deverá utilizar de procedimento 

próprio para questionar taxas de juros.

Assim, intime-se o autor para idicar bens passíveis de penhora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1142812 Nr: 28605-88.2016.811.0041

 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): A. C. LIMA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1138814 Nr: 26948-14.2016.811.0041

 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): AILTON MENDES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da manifestação de fls. 128/132 dos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1107849 Nr: 13782-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 108/115, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1292105 Nr: 5591-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, 

MARIA DO SOCORRO B. CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação de fls. 59/65 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1015627 Nr: 29996-15.2015.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cuiabá - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 80/85, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209422 Nr: 20082-73.2005.811.0041

 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): ANTONIO CLOVIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Faculto ao credor levantar o valor penhorado.

A tentativa de penhora já foi efetivado nos autos, sem sucesso e não 

havendo alteração da situação, oficie-se como postulado à fl.324-verso, 

em busca de bens. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 829047 Nr: 34882-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG BARCOS E MOTORES LTDA, IVONICE 

BALBINO PEREIRA, IVALDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDES DE 

OLIVEIRA LEMOS - OAB:10703E, JULIETA MARINHO PIRES CEZÁRUIO 

FERREIRA - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da penhora do veículo de fl.326, para surtir seus 

efeitos legais. Proceda-se levantamento da penhora e de restrição judicial, 

se houver.

Intimadas as partes da avaliação do imóvel penhorado, certifique-se e 

intime-se o credor para apresentar demonstrativo de débito atualizado.

Após, remeta-se os autos à Central de Venda Judicial, onde deverá 

descrever a situação do bem no Edital.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1076493 Nr: 58248-28.2015.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANNE BENEDITA SANTANA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cuiabá - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 154/161, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 776953 Nr: 30288-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ARI 

ROSA DOS SANTOS, WALTER RIBEIRO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 Vistos, etc.

Apenas a empresa executada está representada às fls.75/79 e não as 

pessoas físicas.

Desta forma, intime-se o executado habilitado nos autos, através de seu 

advogado e pela imprensa e os demais, por mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 343122 Nr: 13440-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CARLOS AUGUSTO LEITE, EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - OAB:2253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT

 Ficam as partes executadas devidamente intimadas, na pessoa de seus 

advogados Dr. Odair A. Busíquia, OAB/MT n° 11.564-A, e Dr. Pedro 

Martins Verão, OAB/MT n° 4.839-A, para, no prazo de Lei, se 

manifestarem sobre a penhora de R$ 23.925,83 (vinte e três mil, 

novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) realizada junto 

à SINFRA, conforme fls. 407/418 dos presentes autos.

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 216 de 581



 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 746020 Nr: 43202-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E DERIVADO PETRÓLEO SANTA ROSA 

LTDA, YVAN MIRAGLIA MOURA, SANDRA REGINA QUATTI MOURA, CIRO 

QUATTI MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Vistos, etc.

Em face de ausência de impugnação da penhora, tenho por satisfeita a 

obrigação pela sua efetivação.

Tenho por cumprida a obrigação pelo executado. Expeça-se alvará em 

favor do credor e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 948131 Nr: 59219-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA DALVA NATALIA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A dilação já foi concedida nos autos, devendo o autor manifestar no prazo 

ali concedido. Após, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1085707 Nr: 4132-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, EDUARDO DOS SANTOS ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos, netc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1137788 Nr: 26474-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA GUIMARÃES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE RESENDE 

JUNIOR - OAB:131443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1127939 Nr: 22119-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT

 Vistos, netc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1169370 Nr: 39873-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL CAVLAC - ME, PATRICIA LIMONGE 

CAVLAC

 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, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083121 Nr: 3026-41.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 743282 Nr: 40236-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOMAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, 

ADILSON TEIXEIRA BESSA, JOSÉ IDELFONSO PASSOS

 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: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho de fls. 248, negativa quanto 
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à intimação do executado JOSÉ IDELFONSO PASSOS, e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716843 Nr: 10736-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO, 

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GERALDO BARROS DE 

CARVALHOS, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18.930 

OAB/MT

 Vistos, netc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 873717 Nr: 12383-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BORGES MONTEIRO, VERA LUCIA 

BARBOSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083121 Nr: 3026-41.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando: Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis 

Para Escritório Ltda - Me, CNPJ: 07463976000140

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 739244 Nr: 35881-49.2011.811.0041

 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): VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:N°15084, JOAO PERON - OAB:3060/MT, NIVALDO CONRADO - 

OAB:4925

 Vistos, netc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962190 Nr: 5742-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DOS SANTOS LEITE ME, RAFAEL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Fica a parte requerida RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA devidamente 

intimada, na pessoa de seu advogado Dr. Antonio Carlos Tavares de 

Mello, inscrito na OAB/MT sob o n° 5.026, para depositar os honorários 

periciais no prazo legal, sob pena de julgamento conforme dados 

processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209517 Nr: 20200-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, MARCO ANDRE 

HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAST SERVICE CELULAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para apresentar demonstrativo do débito homologado 

atualizado para efetivar penhora on line.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1064943 Nr: 53140-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1138458 Nr: 26778-42.2016.811.0041

 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: ADENICE MARIA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.225.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre depósito e adequação do 

contrato de fls.226/230 e se tem por satisfeita com a obrigação. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770802 Nr: 23836-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS, ALCIONE ITALO 

BALSANELLI, LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 263/301, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1114767 Nr: 16587-35.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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$ 

321.085,98(trezentos e vinte e um mil, oitenta e cinco reais e noventa e 

oito 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1018579 Nr: 31200-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. Expeça-se alvará.

Após, deverá indicar bens passíveis de penhora no prazo legal e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1092053 Nr: 7097-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREY & HIDALGO LTDA – ME , FLAVIO FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não há como distribuir carta precatória pelo PEA é órgão recebedor.

Assim, intime-se o autor para proceder o depópsito de distribuição da 

carta precatória e de diligência, para envio por malote digital, caso queira.

Ou então, deverá retirar e proceder a distribuição no prazo legal.

Caso nenhuma providência for efetivada, cumpra-se determinação de 

fl.79.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 354268 Nr: 24690-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Partilho do entendimento que cobrança de dívida não pode ser meio 

coercitivo a restringir direito Constitucional de ir e vir.

Caberia ao credor, antes de conceder qualquer valor ao executado, exigir 

garantias que assegurariam o valor concedido.

De outra banda, a tentativa de intimar o executado para indicar bens 

passíveis de penhora, restou infrutífera conforme certidão de fl.414.

Assim, initme-se o crtedor para indicar bens passíveis de penhora no 

prazo legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 711670 Nr: 4734-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA ALENCAR - ME, MARIA ROSA 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para no prazo legal adequar o valor do débito conforme 

julgados e dar prosseguimento ao feito. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 88058 Nr: 362-96.2000.811.0041

 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 DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, GUILHERME ANTÔNIO MALUF, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 

BOURET, RENATO DE MELLO, ANITA DE SOUZA MELLO, JOSÉ RICARDO 

DE MELLO, LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS, LORIAN GONÇALVES DE 

SOUZA BOURET, LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, MARIA TERESA 

MARRANGHELLO MALUF, MAGDA LÚCIA SCARDINI DE MELO, TERESA 

CRISTINA LOPES DOS SANTOS, MÁRIO ARDENES DIAS RIBEIRO, ANDRÉ 

HENRIQUE CREPALDI, SALIM JOANDT SALIM, Patrícia Rother Crepaldi, 

GEORGETOWN SCARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 
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OAB:13842-A/MT, MARCOS APARECIDO POLLON - OAB:5.762-A/MT, 

Marcos Sborowki Polon - OAB:9.969/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre postulação de fls.448/451, 

informando o cumprimento do acordo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008228-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY ALMEIDA VARGAS NUNES (EXECUTADO)

MARIALVA ALMEIDA NUNES (EXECUTADO)

ALMEIDA CAFE COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT0010018A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033426-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

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. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a necessidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011280-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA COSTA AMORIELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante do depósito nos autos, revogo a liminar concedida. 

Expeça-se mandado de restituição caso o referido tenha sido cumprido. 

Após, diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024673-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES (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. 
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(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, 07.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002592-64.2018.8.11.0041

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:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A liminar foi 

concedida e cumprida. A parte requerida postulou pela purgação da mora, 

efetivando o depósito nos autos, sendo revogada a liminar determinando a 

restituição do bem e o autor não impugnou o depósito. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente do contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A 

parte requerida postulou pela purgação da mora, efetivando o depósito 

nos autos, sendo o bem lhe restituído e o autor não discordou do valor. 

Assim, com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do 

contrato firmado. Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a 

liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação 

exigida pelo autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar 

concedida nos autos. Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a 

ação e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com 

fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo 

a liminar concedida, mantendo o Requerido na posse do bem, declarando 

quitado o contrato anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder 

baixa na restrição judicial. Expeça-se alvará em favor do autor dos 

valores depositados nos autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016608-23.2018.8.11.0041

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:

DIONE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011225-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE MENDES DE OLIVEIRA (RÉU)

K M POPULAR BAR LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT devidamente 

qualificado nos autos ingressou com a presente Ação Monitória contra KC 

Mendes de Oliveira EPP e Kelly Chisthine Mendes de Oliveira, visando o 

recebimento de R$ 36.556,16 (trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e 

seis reais e dezesseis centavos), originário Adesão às Cláusulas e 

Condições Gerais para a Abertura, a Movimentação, a Manutenção e o 

Encerramento de Contas de Depósito, bem como aos Produtos e Serviços 

– Pessoa Jurídica – C/C 10454-7, sendo que a parte requerida não honrou 

em saldar os valores que lhe foram creditados. Rogou pela procedência 

da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. Instruiu seu 

pedido com documentos de id. 12942726/12942801. Em resposta (id. 

13643689), as partes requeridas, afirmaram que não se utilizaram dos 

créditos a título do cheque especial e não recebeu nenhum valor a título de 

adiantamento e não houve movimentação bancária no dia 11/08/2014 já 

que a conta estava negativa, bem como, não houve solicitação de crédito 

a título de cheque especial e adiantamento de valores na conta. 

Asseverou que deverá ser abatido do crédito o montante de R$ 231,04 

(duzentos e trinta e um reais e quatro centavos). No mérito, aduziu o 

cumprimento do art. 702 do CPC. Postulou pela juntada do contrato 

firmado. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

13643714/13644070. A parte autora intimada para se manifestar sobre os 

embargos monitórios, apenas informou que não possui provas a produzir 

(id. 14038170) Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação Monitória contra KC Mendes de 

Oliveira EPP e Kelly Chisthine Mendes de Oliveira, visando o recebimento 

de R$ 36.556,16 (trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 
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dezesseis centavos), originário Adesão às Cláusulas e Condições Gerais 

para a Abertura, a Movimentação, a Manutenção e o Encerramento de 

Contas de Depósito, bem como aos Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica 

– C/C 10454-7. Por seu turno, as requeridas afirmaram que não utilizaram 

o crédito disponibilizados, bem como não autorizaram a operação bancária 

aqui discutida. Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para 

receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou 

pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos 

autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. Em face de tratar de matéria de direito 

documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a 

existência de todos os elementos para julgamento de plano do feito até 

porque o contrato e os extratos da conta foram devidamente acostados 

aos autos. Cumpre ressaltar que apenas o fato de o contrato ser de 

adesão não implica que seja abusiva, e não significa que o consentimento 

para sua formação seja viciado. O autor conhecida o valor total da 

obrigação desde o início do contrato. A boa-fé contratual não serve 

apenas para proteção do consumidor, mas também é instrumento de 

compatibilização do desenvolvimento econômico. É patente que no caso 

tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, mesmo 

tratando-se de contrato bancário. Se o produto é um bem jurídico que é 

fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato. Na Ação Monitória, necessita apenas do autor 

provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme 

disciplina o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, 

satisfeito está o dispositivo legal. Nesta espécie de ação, propicia ao 

devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 702 do NCPC), discutir o débito 

consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibido 

pelo credor. Neste caso, será sempre dos réus o ônus da prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 373, II), 

sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do 

título executivo judicial. Diante da documentação trazida nos autos, na 

inicial, não resta dúvida de que a requerente/embargado possui em seu 

poder, documento escrito que comprova a dívida dos 

requeridos/embargantes através do contrato de id. 12942790 e extratos 

da conta corrente de id. 12942793 e os Embargantes não trouxeram 

qualquer elemento para desconstituir o referido, estando este Juízo 

limitado nas questões postas nos autos. Quanto à questão de fundo, 

convêm salientar que o contrato questionado foi juntado aos autos id. 

12942790 no qual foi devidamente assinado pela parte requerida na qual 

foi solicitado o cheque empresarial. Desta feita, a alegação da requerida 

que não fez qualquer solicitação de crédito a titulo de cheque especial vai 

de encontro com a documentação trazida aos autos. No tocante, a 

alegação das requeridas de que no dia 11/08/2014 não houve 

movimentação bancária, podemos perceber que no extrato apresentado 

(id. 12942793 –pág. 12) houve um crédito no montante de R$ 1.892,29 (um 

mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) como o 

débito da cesta de relacionamento de R$ 127,89 (cento e vinte e sete reais 

e oitenta e nove centavos). Podemos verificar que a cesta de 

relacionamento foi informada pelas requeridas no contrato id. 12942790 

que já possuía esse serviço. Diferentemente, do informado pelos réus, 

apenas pela não movimentação da conta, não induz que não será pago as 

operações bancárias contratadas. Assim, mesmo não movimentando a 

conta, as verbas contratadas permanecem até fechamento da conta. Por 

outro lado, as requeridas não provaram as alegações que o valor 

descontado de R$ 127,89 (cento e vinte e sete reais e oitenta e nove 

centavos) seria abatido do crédito capitalizado referente a cooperação 

dos requeridos, não incumbido seu ônus nos termos do art. 373, II do CPC. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I 

do CPC e Acolho a Ação Monitória contra KC Mendes de Oliveira EPP e 

Kelly Chisthine Mendes de Oliveira, visando o recebimento de R$ 

36.556,16 (trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 

dezesseis centavos), originário Adesão às Cláusulas e Condições Gerais 

para a Abertura, a Movimentação, a Manutenção e o Encerramento de 

Contas de Depósito, bem como aos Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica 

– C/C 10454-7, qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, 

pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em 

Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, 

Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. 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 em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento do valor do débito e expedição de mandado de penhora e avaliação. 

P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 07.08.18

Edital Citação

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3026-41.2016.811.0041

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: BRADESCO CARTÕES S/A

PARTE RÉQUERIDA: LUCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

CITANDO: Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis Para Escritório Ltda - 

Me, CNPJ: 07463976000140

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão 

abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, responder à 

ação. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia com nomeação de Curador Especial.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 6 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003547-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR)

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR)

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

ANDRE NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003547-95.2018.8.11.0041. AUTOR: GINCO URBANISMO 

LTDA, JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, LUZIENNE CARRIJO FERRO 

BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA TAMURA, ANDRE 

NAKAZORA TAMURA RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Cumpra-se de 

imediato a liminar conferida ao Banco Requerido em sede de recurso de 

agravo de instrumento n.º 1008468-26.2018.8.11.0041, registrando-se 

que a este já foram prestadas as informações solicitadas pela MD. 

Desembargadora Relatora. Sobre a contestação ofertada, intime-se a 

Autora à manifestação em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009477-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN (EXECUTADO)

DARWIN ARIEL SILES MALDONADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009477-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN, DARWIN 

ARIEL SILES MALDONADO Vistos. Processo concluso pendente de 

providências pela Secretaria. Cumpra-se a determinação proferida nos 

autos (ID. 14061224). Só então conclusos. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038013-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (EXECUTADO)

ELIANE DE BARROS SANTOS (EXECUTADO)

MARIO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038013-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

ITAULEASING S.A. EXECUTADO: ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO 

LTDA, MARIO DOS SANTOS JUNIOR, ELIANE DE BARROS SANTOS 

Vistos. Cite-se na forma postulada pelo Exequente (ID. 13561085). No que 

diz respeito ao pleito do Exequente para efetivação de averbação 

premonitória sobre a matrícula dos bens indicados, registre-se que consta 

do despacho inicial (ID. 11190441), deferimento para expedição de 

certidão nos termos do art. 828, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013372-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE (EXECUTADO)

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

FRANCOIS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013372-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: CX CONSTRUCOES LTDA, FRANCOIS ALMEIDA, ANTONIO 

CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE, ADEIR PINTO DA SILVA 

Vistos. Indefiro o pedido do Exequente para que o Juízo realize buscas 

para localização de eventuais bens dos Executados, pois não efetivado 

um único esforço deste para formalização da citação dos Devedores ou 

sequer de localização de bens penhoráveis. A Secretaria certifique-se e 

diligencie-se a respeito do cumprimento do mandado de citação expedido 

nos autos e promova-se os atos subsequentes por impulso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024087-67.2018.8.11.0041

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:

SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO (RÉU)

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024087-67.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME, SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO, ANGELA 

CORINA VITORIA DE ASSIS 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, 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024102-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803/O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ROMANINI (REQUERIDO)

ANESIO DOMINGOS ROMANINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RENATO ROMANINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024102-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ANESIO DOMINGOS ROMANINI, ROGERIO ROMANINI 

Vistos. Cumpra-se o ato deprecado. Em quinze (15) dias, a parte 

interessada comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, 

nos termos do Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. No intuito de aplicarmos 

os atos processuais com efetividade e celeridade, a Secretaria observe 

as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. 

Certifique-se quanto ao recolhimento das custas e taxa de distribuição, 

bem como a diligência do oficial de justiça, promovendo-se os atos 

subsequentes por impulso. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas 

precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, numerar 

as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior 

para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso 

do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 
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confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024284-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA (RÉU)

CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024284-22.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA, WELLYNGTON PEREIRA 

DA COSTA 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, 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024324-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

EFS - REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIANE FERREIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024324-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: EFS - REPRESENTACOES LTDA - ME, JOSE CARLOS 

DOS SANTOS, ELIANE FERREIRA SANTOS Vistos. EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. 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), 6 de agosto de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023246-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALVARENGA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023246-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: BRUNO ALVARENGA TEIXEIRA Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão em alienação fiduciária promovida por BANCO J 

SAFRA S/A em desfavor de BRUNO ALVARENGA TEIXEIRA. Da análise 

detida dos autos verifica-se que o Autor alega a inadimplência do Devedor 

a partir da parcela com vencimento em 28/05/2018, entretanto, a 

notificação do débito encaminhada ao Devedor diz respeito a parcela 

anterior, cujo vencimento deu-se em 28/04/2018 (Documentos ID. 

14436927, pág. 01). Ou seja, o Requerido quitou a parcela em aberto após 

a notificação, tanto que o débito referente a esta correspondências foi 

excluído do demonstrativo de débito apresentado pelo Autor (ID. 

14436858, pág. 1). Desconstituída então a mora, imprescindível requisito 

para concessão da liminar ora pleiteada, cabe ao Credor promover então 

sua notificação novamente em caso de inadimplência, a teor do que 

preconiza o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e a Súmula de n.º 72 

do c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: DIREITO CIVIL - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PARCELA CONSTANTE DA 

NOTIFICAÇÃO JÁ QUITADA NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - 

NEGA PROVIMENTO. 1. - O pagamento da prestação reclamada na 

notificação, antes da propositura da ação, elide a constituição em mora; 2. 

- O não pagamento de novas parcelas, vencidas na seqüência, 

caracteriza novo inadimplemento e exige nova notificação premonitória. 

(TJ-PR AC: 2678517 PR 0267851-7, Relator: Sérgio Luiz Patitucci, 13ª 

Câmara Cível). (grifos meus). Assim sendo, concedo o prazo de quinze 

(15) dias para a devida emenda pelo Autor, para trazer aos autos o 

comprovante de notificação da devedora, válido e atualizado, sob pena, 

de indeferimento da inicial. E ainda, nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa 

judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível 

no site eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, 

sendo obrigatória a inclusão do número do processo ora distribuído. Após 

a emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo em no máximo 

sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA 
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NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023427-73.2018.8.11.0041

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:

MARLON JOSE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023427-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARLON JOSE 

MARTINS DA SILVA Vistos. Nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, 

intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia 

está disponível no site eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia 

eletrônica, sendo obrigatória a inclusão do número do processo ora 

distribuído. Após a emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo 

em no máximo sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia 

acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. E ainda, o Autor emende a inicial em quinze (15) 

dias, para instruí-la com os documentos indispensáveis a propositura da 

ação, qual seja: cópia do contrato de alienação fiduciária devidamente 

assinado pelo devedor e comprovante de notificação do deste, sob pena 

de indeferimento da inicial nos termos do parágrafo único do art. 321, CPC. 

Intime-se. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023527-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023527-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

JOACY DUARTE Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em que 

o Autor trouxe anexo a inicial, comprovante de envio de correspondência 

de notificação remetido à parte Devedora, negativo, com a informação de 

que não fora entregue por motivo “mudou-se” (Documento ID. 14474682 – 

pág. 03). Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço 

constante do contrato, em virtude da informação alhures, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o 

caso, a intimação da devedora por edital. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – 

INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

154666/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) Por esta razão, nos termos do art. 321, do CPC, deve o Autor 

emendar a inicial em quinze (15) dias, trazendo aos autos comprovante 

válido de notificação da parte Devedora, sob pena de indeferimento desta. 

E ainda, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a 

promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais 

de distribuição da ação. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

cinco (05) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023983-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIRLEI BORGES ROQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023983-75.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: WIRLEI BORGES ROQUE 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), 6 de agosto de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024319-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024319-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: REINALDO DA SILVA MELLO Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão em que a constituição em mora do devedor deverá 

ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 

Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação 

sempre deve ser dirigida ao endereço do cliente, que consta no contrato. 

Frisamos que não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo 

cliente neste caso, bastando apenas o recebimento da notificação, porém 

somente se a notificação foi direcionada ao endereço constante no 

contrato. Caso outro, seria considerada válida para comprovação da mora 

a notificação enviada a endereço diverso do contrato se o recebimento da 

notificação for pessoal, ou seja, se constasse a assinatura do Devedor. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO 
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CONTRATO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de 

procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Não se verifica a comprovação da 

mora do devedor fiduciário se a notificação extrajudicial é remetida para 

endereço diverso do constante do contrato celebrado entre as partes. (Ap 

31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) 

Por esta razão, nos termos do art. 330, I, do NCPC, deve o Autor emendar 

a inicial para trazer aos autos comprovante válido de notificação sob pena 

de indeferimento desta, em quinze (15) dias. Deve ainda o Autor, 

promover o efetivo recolhimento/regularização das custas e taxa judicial 

em quinze (15) dias (art. 290, NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá (MT), 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024473-97.2018.8.11.0041

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:

ANDRE MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024473-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDRE MENDES 

SILVA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor 

trouxe anexo a inicial, comprovante de envio de correspondência de 

notificação do Devedor, negativo, com a informação de que não fora 

entregue por motivo “endereço incorreto” (Documento ID. 14566472 – pág. 

04). Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço 

constante do contrato, em virtude da informação alhures, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o 

caso, a intimação da devedora por edital. Por esta razão, nos termos do 

art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, sob 

pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não 

sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no prazo 

estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024550-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOPES BERNARDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024550-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT REQUERIDO: MARCELO LOPES BERNARDES Vistos. 

Cumpra-se o ato deprecado. Em quinze (15) dias, a parte interessada 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. No intuito de aplicarmos os atos 

processuais com efetividade e celeridade, a Secretaria observe as 

diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Certifique-se 

quanto ao recolhimento das custas e taxa de distribuição, bem como a 

diligência do oficial de justiça, promovendo-se os atos subsequentes por 

impulso. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas precatórias 

recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, numerar as folhas 

no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior para a 

numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso do 

Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá comunicar 

ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com confirmação de 

recebimento, e juntada do comprovante nos autos, informando todos os 

dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da carta precatória 

deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer carga apenas da 

contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do despacho ou decisão e 

demais documentos necessários. Art. 1.213. Sendo negativa, total ou 

parcial, a diligência deprecada, intimar o interessado a se manifestar em 

05 (cinco) dias. Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao 

pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 

(trinta) dias, manifestação ou providência da parte interessada 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

desde que o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão. § 2º As cartas precatórias na situação supra mencionada, 

distribuídas antes da vigência da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de 

relacionadas pela secretaria, com o valor das custas e despesas 

pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro, para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas. Art. 

1.214. Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer 

outro expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, 

sem a prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 899750 Nr: 29645-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LEITE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GARCIA DA 

COSTA - OAB:13788/O, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 DESPACHO

 Vistos.

Intime-se o Requerente a manifestar-se em dez (10) dias acerca da 

desistência da homologação de acordo – fl. 70, tendo em vista o pedido de 

realização de consulta com os Sistemas conveniados com Judiciário para 

a localização de possíveis endereços do Requerido.

 Intime-se. Cumpra-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.: 888844 Nr: 22493-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LEITE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GARCIA DA COSTA - 

OAB:13788/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 
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485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Havendo custas e despesas processuais, pela 

autora. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante 

as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de 

agosto de 2018JOSE ARIMATEA NEVES COSTAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 847558 Nr: 51051-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA 

ESCRITORIO LTADA -ME, LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 436906 Nr: 15086-56.2010.811.0041

 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): CARLOS AUGUSTO SANTOS DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO D A PARTE 

AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO E EM 

10 DIAS COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1095785 Nr: 8722-58.2016.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARY SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para manifestar-se acerca da 

Certidão negativa do Oficial de Justiça e dar andamento ao feito, quando 

intimado por intermédio de procurador constituído nos autos (certidão fl. 

42). Promovida sua intimação por AR (fl. 45), para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 46).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Exequente, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pagas com na inicial.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Intime-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.: 796596 Nr: 2950-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE CRISTINA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S. A., BANCO DO BRASIL, JB CRED SOC. DE CRÉDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FÁBIO ROBERTO DE 

ALMEIDA TAVARES - OAB:147.386/SP, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 DESPACHO

Vistos.

Das alegações de fl. 257 intime-se a Requerente a manifestar-se em 

quinze (15) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intime-se.

 Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 354973 Nr: 25436-74.2008.811.0041

 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): GILBERTO SILVA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 25436-74.2008.811.0041

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO FINASA S.A

PARTE RÉQUERIDA: GILBERTO SILVA BRASIL

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Gilberto Silva Brasil, 

Cpf: 04683342383

 FINALIDADE: intimar o devedor, nos termos do art. 513, § IV, do NCPC, 

para que devolva o veículo objeto da lide, ou efetue o pagamento do débito 

exequendo no valor de R$ 110.279,56, indicado na planilha de fls. 71-76, 

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).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Promova a conversão do tipo do processo 

para o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na capa dos autos e no sistema 

APOLO (código da classe 20126), como determina o Provimento n. 

46/2013-CGJ, de acordo com o pedido de fl. 70. Considerando o 

entendimento do STJ de que o cumprimento de sentença não se opera de 

maneira automática, 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 Devedor por EDITAL, nos termos do art. 513, § 
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IV, do NCPC, para que devolva o veículo objeto da lide, ou efetue o 

pagamento do débito exequendo no valor de R$ 110.279,56, indicado na 

planilha de fls. 71-76, 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 pelo 

Executado. Intime-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, Angelica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá - MT, 6 de agosto de 2018.

Darlene Miranda

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1115300 Nr: 16761-44.2016.811.0041

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYQUE SOARES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por CANOPUS 

ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de KAYQUE SOARES 

DA CUNHA, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes (fls. 

127/132) através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que conforme o pactuado, a restrição só será baixada com a 

quitação do acordo.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se. 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.: 748645 Nr: 312-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LEAO 

PENARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, segue o demonstrativo 

com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor se manifestar em 

cinco (5) dias.

 Por fim, expeça-se ALVARÁ, em favor do Exequente, para levantamento 

dos valores bloqueados às fls. 114/115, para a conta bancária indicada 

nos autos – fl. 121.

Intime-se. Cumpra-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.: 938449 Nr: 53883-62.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M L PEIXARIA LTDA, MARIA LUANNA NERES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 73968 Nr: 12803-75.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMO DA SILVA FERNANDES, JAMIL SALAH 

AYOUB, James Ludgero Moreira Holland

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT, VANESSA CRISTINA B. LIRA MONTEIRO - 

OAB:6.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FLORENTINO 

PEREIRA - OAB:201996/SP, WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:4.111/MT

 Procedo a intimação da parte exequente para impulsionar o feito 

requererendo o que intender direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749682 Nr: 1192-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CUIABÁ LTDA, DARLENE MARIA 

FAVA YONEZAWA, ENEAS YONEZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 Compareça a parte autora em cartório a fim de retirar Certidão de Crédito 

arquivada em pasta própria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 753618 Nr: 5541-88.2012.811.0041

 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: OSCARINO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 
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AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 72383 Nr: 6194-42.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ DA SILVA JÚNIOR-FI, IVAN LUIZ DA 

SILVA JÚNIOR, ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH SOUSA DOURADO - 

OAB:13788 - MT

 Certifico que nesta data impulsiono os autos para a parte autora, no prazo 

legal, comprovar a distribuição da carta precatória expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1156166 Nr: 34374-77.2016.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 

ME, MARCOS ROGÉRIO TICIANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora, para que 

no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em pen 

drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 785443 Nr: 39291-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BOSCOLI WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL 

DE CITAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778443 Nr: 31847-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI, LUIZ CARLOS DE JORGE

 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:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, COMPLEMENTAR DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 324830 Nr: 25032-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BIRAL BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO BASSO JÚNIOR, ESPÓLIO DE ALEIXO 

BASSO, BANCO BOA VISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 comprove a parte embargante a distribuição e o preparo da carta 

precatória no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849935 Nr: 53053-33.2013.811.0041

 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: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTMO CONSTRUÇÕES LTDA ME, EVALTON 

ROCHA DOS SANTOS JUNIOR, CAIO FELIPE BRASIL VIEIRA, JULIANA 

PRATA GONÇALVES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL 

DE CITAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747857 Nr: 45124-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDELCIO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): José Edelcio Vanzella, Cpf: 

39421848004, Rg: 2153832 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

pecuarista, Endereço: Rua Batista das Neves, 612, Apto. 1201 - Edif. 

Imperial, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 876774 Nr: 14631-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPITAL MATERIAIS GRÁFICOS LTDA ME, 

LAIS MARQUES DE LIMA, CARLOS AURELIO ALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAPITAL MATERIAIS GRÁFICOS LTDA 

ME, CNPJ: 08962274000173 e atualmente em local incerto e não sabido 

CARLOS AURELIO ALVES TORRES, Cpf: 77143370100, Rg: 0948172-9, 

Filiação: Joao Alves Torres e Elza Maria da Silva Torres, data de 

nascimento: 26/04/1975, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 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: O Requerente emitiu em favor da Requerida Contrato de 

Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica, sob o nº 276.404.167, com 

vencimento extraordinário em 29/05/2009. Entretanto, a Requerida não 

vem honrando com o pagamento das parcelas. Houve tentativa do 

recebimento do débito, porém restou infrutífera, de modo que a única 
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alternativa restante foi o ajuizamento da presente demanda em face da 

Requerida.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de processo que se arrasta por anos 

desde sua distribuição e até o momento não foi possível localizar a 

empresa executada, inobstante as inúmeras tentativas, inclusive, mediante 

pesquisas realizadas por este juízo nos cadastros de órgãos públicos 

(Receita Federal e DETRAN – fls. 124-125), podendo ser considerado em 

local incerto ou ignorado. Logo, nos termos do art. 256, § 3º, do NCPC, 

CITE-SE POR EDITAL.Demonstrada nos autos a efetivação da cessão de 

crédito prevista no art. 778, § 1º, III e § 2º, do NCPC, como se verifica do 

Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de 

Créditos e Outras Avenças – fls.137/139 e sabendo que o Cessionário 

pode promover a ação/execução ou nela prosseguir, determino que SE 

RETIFIQUE NO DISTRIBUIDOR E NA CAPA DOS AUTOS para constar no 

polo ativo da ação o novo Credor habilitado, inclusive, para as alterações 

do cadastro dos Advogados.Em seguida intime-se o novo credor na 

pessoa do Advogado Constituído para em dez (15) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, já que o 

processo se encontra paralisado há anos.Cumpra-se. Intime-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, ANDRESSA RAISSA 

LACERDA CORREA, digitei.

Cuiabá, 18 de agosto de 2017

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 162860 Nr: 417-62.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRÂNIO BATISTA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AFRÂNIO BATISTA DE FIGUEIREDO, Cpf: 

02772329100, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AFRÂNIO 

BATISTA DE FIGUEIREDO, PARA MANIFESTAR SOBRE A PENHORA 

REALIZADA NA CONTA BANCÁRIA

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando o teor do pleito retro, 

determino a penhora de dinheiro do executado em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade até o valor indicado na execução, nos 

termos do art igo 854, do CPC.Int ime-se.Expeça-se o 

necessárioCumpra-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, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 69052 Nr: 1615-95.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL IND. COM. PAPEIS E EMB. 

LTDA, Mônica Fátima Villar do Carmo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON DIMAS LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 Certifico que manuseando os autos não foi encontrado comprovante de 

distribuição da carta precatória retirada na secretaria em 28/01/2014. Na 

oportunidade intimo a parte autora a apresentar o referido comprovante de 

distribução .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 88718 Nr: 6475-37.1998.811.0041

 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): GOTARDO & CIA LTDA, LUIZ ANTONIO 

GOTARDO

 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: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 manifeste a parte credora em cinco dias sobre o documento de fls. 

125v.º, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 122073 Nr: 9954-62.2003.811.0041

 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: JUAREZ TEIXEIRA PAES, SILVANA CARVALHO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vista dos autos fora do cartório deferida pelo prazo de (05) cinco dias, 

para o terceiro interessado Roberto Yutaka Takano, representado pelos 

advogados Flávio José Ferreira e Josemar Honório Barreto Junior.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023245-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO RAMSAY GARCIA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023245-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: ARIOVALDO RAMSAY GARCIA FILHO Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO 

DAYCOVAL S/A em face de ARIOVALDO RAMSEY GARCIA FILHO, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 
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sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023270-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023270-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ROGERIO TELLES DE CARVALHO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar promovida por AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de ROGÉRIO TELLES DE 

CARVALHO, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023283-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023283-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ Vistos. Nos termos do art. 

292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa para R$ 18.455,00 

(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), conforme planilha de 

cálculo ID. 14441740, isto pois, em ações de busca e apreensão o valor 

da causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as 

prestações vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor 

indicado para purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA 

O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA, devendo o Autor proceder 

com o recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, nos 

termos do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação. No mais, tratando-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023315-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE CARMELA CAMPANUCCI GALDINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023315-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

ALAIDE CARMELA CAMPANUCCI GALDINO Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO PAN S/A em 

face de ALAIDE CARMELA CAMPANUCCI GALDINO, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023398-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MARTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023398-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: IGOR MARTOS DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO PAN S/A em face 

de IGOR MARTOS DA SILVA, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 6 de agosto 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023400-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO SALVADOR DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023400-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: VALDOMIRO SALVADOR DIAS Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO HONDA S/A 

em face de VALDOMIRO SALVADOR DIAS, objetivando a constrição de 

bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 
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de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023957-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NUNES BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

1023957-77.2018.8.11.0041 AUTOR: MILTON NUNES BRANDAO RÉU: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Inobstante a distribuição do feito para 

esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta ação exclui-se da 

competência de Vara Especializada de Direito Bancário, como é o caso 

desta Vara, pois trata-se de matéria eminentemente civil em que o Autor 

postula a indenização por danos morais. Neste sentido assevera o 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM que atribuiu nova competência e 

denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: 

(...) Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 

4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 

1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, enquadra-se, na verdade 

na exceção estabelecida pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

porque a pretensão é de reparação de danos, de modo que a questão de 

fundo guarda relação com matéria de natureza eminentemente cível. 

Assim, tendo em vista o Provimento alhures citado que fixou a 

competência das varas especializadas, de modo que declino da 

competência em favor de umas das Varas de Feitos Gerais desta Capital, 

para processar e julgar a presente demanda, para onde determino a 

redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de agosto 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024058-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA CRUZ COELHO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024058-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: PEDRO DA CRUZ COELHO FILHO Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar promovida por OMNI S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de PEDRO DA CRUZ 

COELHO FILHO, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 6 de agosto 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024302-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCELLO DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024302-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: ALESSANDRO MARCELLO DA CRUZ SILVA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por 

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A em face de ALESSANDRO MARCELO 

DA CRUZ SILVA, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 6 de agosto 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024517-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEIELLEN PINHEIRO DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024517-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: GEIELLEN PINHEIRO DO AMARAL Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO HONDA 

S/A em face de GEIELLEN PINHEIRO DO AMARAL, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024501-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024501-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar promovida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de MARIA HELENA ALVES 

ARRUDA, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 
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o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 6 de agosto 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004662-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

MARISVALDO PAIVA DE MENEZES OAB - DF29518-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS apresentada 

nos presentes autos, foi protocolada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte embargante/requerida se manifestar sobre a 

contestação à reconvenção juntada nos presentes autos, dentro do prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024628-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRISA DO CARMO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026446-24.2017.8.11.0041

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:

I. L. DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

LEONARDO VINICIUS FERNANDES CAETANO (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: 1019058-70.2017.8.11.0041

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:

M. M. PEREIRA COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS - ME 

(EXECUTADO)

MARCELO MAIA PEREIRA (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: 1013829-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA (EXECUTADO)

ALTIVANI RAMOS LACERDA FILHO (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: 1025129-88.2017.8.11.0041

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:

ROZANI DOS SANTOS SALGADO (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 
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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: 1025133-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023852-71.2016.8.11.0041

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:

RODRIGO DALL AGNOL (EXECUTADO)

THAYS REGINA SCHMIDT (EXECUTADO)

PRM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028347-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA (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: 1023877-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

WJR MANUTENCAO PREDIAL 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030584-34.2017.8.11.0041

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:

ARTE ROTULOS E ETIQUETAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ELENIR APARECIDA PINTO (EXECUTADO)

PAULO SERGIO COSTA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024497-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - 

SICREDI PROGRESSO PR/SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DE SOUZA CARRARO MARCELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024497-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, 

POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP 

REQUERIDO: DANIELA DE SOUZA CARRARO MARCELINO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte autora para apresentar nos 

autos o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através 

d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria as 

decisões proferidas junto aos ID’s 14570583 e 14570620, pelo Juízo 

deprecante da Comarca de Toledo - PR, com urgência. Cumprida com 

êxito, devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas 

homenagens. III – Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação 
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supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de 

origem, observadas as providências pertinentes. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 07 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024461-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024461-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: CLEYTON CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 07 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024308-50.2018.8.11.0041

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)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024308-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 07 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024656-68.2018.8.11.0041

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:

JOSEFA GINA FERREIRA BIAVA (EXECUTADO)

ERONILSON BIAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024656-68.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ERONILSON BIAVA, JOSEFA GINA FERREIRA BIAVA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 07 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: 1031765-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLE VIEIRA HEY (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014221-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAJARABIA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014221-69.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de Banco Itaú BMG Consignado S/A, ID 9084138, para sua inclusão 

no polo passivo da demanda. Proceda a Secretaria, imediatamente, à 

devida inclusão deste junto ao PJE. II – Indefiro o pedido de tutela 

antecipada, pois, tenho que tal matéria se confunde com o mérito, 

portanto, será apreciado quando do julgamento da demanda. III – Após o 

cumprimento do item I, intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019783-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ARGILAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ERNANI DE OLIVEIRA FONSECA (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
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011531-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCOS A. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011531-67.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante do 

termo de acordo de ID 9840708, defiro o pedido de suspensão da ação. 

Suspendo o feito até junho/2018, data para pagamento da última parcela 

do acordo. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem 

quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 17 de novembro de 2017. 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.: 712859 Nr: 6422-02.2011.811.0041

 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): ADRIANO PONCIANO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o 

seguinte entendimento:(...).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.: 783366 Nr: 37063-36.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. FACCHINI & CIA LTDA, PAULO MIGUEL 

FACCHINI FILHO, PAULO MIGUEL FACCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

EST. MT. - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Banco do Brasil S/A em face de 

P. M Facchini & Cia Ltda, Paulo Miguel Facchini e Paulo Miguel Facchini 

Filho, objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 99.734,47 

(noventa e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete 

centavos), representado pelo Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro 

Empresa Flex n. 364.304.045, firmado em 01/08/2008. Acostou junto a 

inicial os documentos de fls. 07/36.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Após diversas tentativas de citação dos requeridos, os mesmos não 

foram localizados. Às fls. 94 compareceu o requerente postulando pela 

citação dos requeridos por edital. O pedido foi deferido às fls. 95. 

Devidamente citados por edital, os requeridos não pagaram nem tão pouco 

ofereceram embargos à monitória, caindo em revelia, tendo-lhe sido 

nomeado Curador Especial, na pessoa de membro da Defensoria Pública.

 O Defensor Público compareceu às fls. 116, apresentando contestação 

por negativa geral dos fatos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 701, paragrafo 2° do Código de 

Processo Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, 

constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 99.734,47 

(noventa e nove mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete 

centavos), atualizado até 24/02/2012.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do §2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva.

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337251 Nr: 8039-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU FURTADO PARAENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro o pedido 

de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

do executado:

- Dirceu Furtado Paraense, CPF n. 055.652.688-00.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057427 Nr: 49749-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINO DO PRADO

 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: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB 128341 SP

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl 25.

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
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 310919 Nr: 17942-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME, NIVALDO MORAES DE DEUS, TELMIZA GARCIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664

 Vistos etc.

I – Intime-se o exequente para manifestar sobre o detalhamento dos 

veículos localizados via Sistema Renajud às fls. 115, informando o seu 

interesse, no prazo de em 05 (cinco) dias.

II – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- Nitel Materiais para Construção Ltda ME, CNPJ n. 04.041.156/0001-71;

- Nivaldo Moraes de Deus, CPF n. 106.901.661-68;

- Telmiza Garcia de Deus, CPF n. 109.793.101-30.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, bem ainda, para dar 

andamento ao feito, trazendo aos autos o cálculo do débito atualizado, no 

prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 992716 Nr: 19735-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES PANATA ME, SERGIO 

RODRIGUES PANATA, MARILISA COSTA PANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Ressalto que hoje no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro, assim, a consulta dos referidos 

dados pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema 

BacenJud dos executados:

- Panata & Panata Ltda (Sergio Rodrigues Panata Me), CNPJ n°. 

11.417.153/0001-55;

- Sergio Rodrigues Panata, CPF n°. 213.393.330-15;

- Marilisa Costa Panata, CPF n°. 422.923.600-04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 444457 Nr: 19534-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PAULO ORMOND SIMÕES, JEAN PAULO 

ORMONDS SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de consulta junto ao Sistema Renajud, para tentativa de 

localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos 

executados.

- Jean Paulo O. Simões Me, CNPJ n. 33.059.619/0001-20;

- Jean Paulo Ormond. Simões, CPF n. 383.991.561-91;

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema Renajud, bem ainda, para dar andamento ao feito, no 

prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 868170 Nr: 8081-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:6938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 282/285 compareceu o Banco executado efetuando o depósito do 

pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A parte exequente comparece às fls. 288 concordando com os valores 

depositados nos autos pelo executado a título de honorários advocatícios, 

requerendo a expedição de alvará.

Diante disso, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados na Conta Única, em favor do patrono do exequente, 

consoante fls. 288v.

Ante o pagamento da integral da condenação e a concordância da parte 

exequente, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento de 

sentença, na forma da previsão contida no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Após, 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.: 794241 Nr: 552-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE LAURA DE QUEIROZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080409 Nr: 1711-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BELIZARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEY GUEDES - OAB:7.900

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente a se manifestar quanto 

à mencionada GCA paga, explicando-a (constante na prestação de contas 

às fls. 75), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 387934 Nr: 23598-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo apenas e tão somente em relação à executada: Diva Coeli de 

Britto Machado Ribeiro com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.II – Diante dos argumentos expendidos pelo 

exequente, tenho que devidamente citada para o pagamento do débito, via 

edital, a executada Ribeiro Logística e Transportes Ltda ME não pagou a 

dívida e nem ofereceu bens à penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Nesse sentido, tenho que não merece 

acolhimento os argumentos do Curador Especial, em sua negativa geral 

vinda à fl. 60.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online (...) 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 Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 16041 Nr: 2701-04.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO COLETA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SOARES DE 

SOUZA - OAB:2653 OAB/TO, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros 

- OAB:3665-A

 (...) Devidamente intimado manifestou-se o exequente (...) o que 

inviabiliza, neste momento, os atos expropriatórios, alegando inclusive que 

houve o cancelamento de sua arrematação em razão da citada 

indisponibilidade.Diante dos substanciosos argumentos do exequente, bem 

ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução.Assim, considerando os argumentos do banco exequente de 

que os bens imóveis penhorados, temporariamente indisponíveis, não 

servem para garantir integralmente o crédito executado, defiro o pedido de 

complementação da penhora.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 181/182 do exequente Banco Sistema S/A e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado 

(...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1301135 Nr: 8795-59.2018.811.0041

 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 FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMA DE OLIVEIRA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,tendo em vista que em análise aos autos não logrei êxito em localizar 

o comprvante de pagamento das diligências do Sr. Oficial de justiça, desta 

feita 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390941 Nr: 26347-52.2009.811.0041

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE ARRUDA 

MARINHO - OAB:224774/SP

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10223, 

sem a manifestação da parte requerida, devidamente representada pelo 

patrono João Henrique Arruda Marinho.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a correspondência devolvida de fls 348 bem como quanto a certidão ora 

expedida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016223-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016223-46.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL 

EXECUTADO: RODRIGO SOARES DOS SANTOS DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Devidamente citado 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, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução. Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 
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26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante da petição de Id 

11245847 do exequente 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, - R$ 18.991,56 (dezoito mil, 

novecentos e noventa um reais e cinquenta seis centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

executada: Rodrigo Soares dos Santos, CPF n. 038.932.851-05, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento 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 Novo Código 

de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 03 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024446-17.2018.8.11.0041

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:

VINICIUS KENJI TANAKA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024446-17.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: VINICIUS KENJI TANAKA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

07 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: 1022471-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERLIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022471-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CERLIANE DOS SANTOS Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Banco J. Safra S/A, propôs a presente Ação de Busca e Apreensão com 

pedido liminar em desfavor de Cerliane dos Santos. Deferida a liminar junto 

ao ID 14425183, o bem foi devidamente apreendido, consoante certidão de 

ID 14550838. Devidamente citada, a requerida compareceu junto ao ID 

14598776, postulando pelos benefícios da justiça gratuita, pela purgação 

da mora e acostando o comprovante de pagamento do valor dado à 

causa, consoante comprovante de ID 14598880. 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. II – Anoto ainda que defiro os benefícios da Justiça gratuita 

à requerida postulado junto ao ID 14598889, ficando, pois, isenta do 

pagamento das custas processuais. Quanto à verba honorária, arbitro em 

10% sobre o valor do débito, porém, fica suspensa a obrigação nos 

termos do art. 12 da Lei 1060/50. III – 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, 07 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033587-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLEN DAIANNY DOS SANTOS VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033587-94.2017.8.11.0041. AUTOR: EVELLEN DAIANNY DOS SANTOS 

VIDAL RÉU: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Sentença 

Vistos etc. Evellen Daianny dos Santos Vidal, já qualificada nos autos, 

ajuizou a presente Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos 

Morais em face do Consórcio Nacional Volkswagen. Em apertada síntese, 

afirmou a requerente que adquiriu uma carta de crédito no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) a ser parcelado em 36 parcelas mensais, 

relativo ao contrato n. 000.90430.104.14, que estava pagando 

corretamente as parcelas no valor de R$ 799,27, e que o requerido se 

negou a enviar para a requerente um boleto total com as 36 parcelas e 

extrato dos pagamentos. Que o requerido se negou a enviar o boleto da 

parcela com vencimento em outubro/2017, sob a alegação de que haviam 

três parcelas em atraso. Enviou então um boleto incluindo os valores das 

parcelas de agosto, setembro e outubro/2017. Postulou em sede de tutela 

antecipada, a consignação em juízo no valor contratado e atualizado do 

mês outubro/2017, determinando ao requerido a exclusão de seu nome 
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dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, seja mantido na posse 

do bem, a condenação em danos morais, a inversão do ônus da prova, 

bem como a justiça gratuita. Apresentou documentos junto aos ID’s 

10530374, 10530386, 10530441, 10530445. Em decisão interlocutória 

foram deferidos os depósitos das parcelas vencidas e vincendas (ID 

10899850) e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 

10971526). Apesar de regularmente citado, o requerido deixou decorrer o 

prazo para apresentar resposta, consoante certidão de ID 14067508. 

Depósitos junto aos ID’s 11092145, 11318757, 11555405, 11840054 e 

12287457. Trouxe ainda a requerente junto ao ID 14472528 o contrato 

indicando a quantidade e valor das parcelas contratadas, como 

determinado em decisão de ID 14317233. Os autos vieram-me conclusos. 

É o relatório. Fundamento e Decido Trata-se de ação de indenização por 

cobrança indevida c/c danos morais proposta por Evellen Daianny dos 

Santos Vidal em face de Consórcio Nacional Volkswagen. Incide a 

hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, haja vista a 

questão de mérito ser unicamente de direito e, notadamente, ante a 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Com efeito, o caso é 

típica questão que se soluciona pela análise da documentação aportada 

aos autos. O objetivo principal é saber se houve ou não recusa ou 

imposição de dificuldades por parte do requerido em enviar os boletos e 

receber os pagamentos das parcelas oriundas da dívida. Do mérito 

Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente citado para os termos da 

presente ação, o requerido deixou transcorrer o prazo de resposta, sendo 

assim declaro o requerido revel. No entanto, o fato de ser revel não 

significa que sofrerá os seus efeitos, podendo o Juiz excepcionar a 

presunção de veracidade, na medida em que apreciando, livremente, as 

provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 344 do CPC, 

julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento, até porque, a 

presunção de veracidade não implica na procedência do pedido, o que se 

tornam verdadeiros são os fatos e não as questões de direito. Da 

consignação em pagamento Analisando detidamente os autos, conclui-se 

que a Autora demonstrou preencher os requisitos elencados no artigo 335 

do CC, quais sejam: Art. 335. A consignação tem lugar: I – se o credor não 

puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar 

quitação na devida forma; II- se o credor não for, nem mandar receber a 

coisa no lugar, tempo e condição devidos; III- se o credor for incapaz de 

receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto 

ou de acesso perigoso ou difícil; IV- se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V- se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento. Com efeito, o fundamento que se valeu a autora 

para ingressar com a demanda foi a negativa do Banco requerido em 

enviar o boleto da parcela com vencimento em outubro/2017. O requerido 

se negou a enviar à requerente a um boleto total das 36 parcelas, 

obrigando todo mês a parte autora entrar em contato com a reclamada e 

solicitar o boleto. Ocorre que o Banco requerido alegou o atraso de três 

parcelas do boleto, enviando então um boleto incluindo os valores das 

parcelas de agosto, setembro e outubro/2017, exigindo um pagamento 

indevido, todavia conforme comprovantes juntados aos autos, as parcelas 

de agosto e setembro estavam em dia. A autora, por sua vez, ingressou 

com a presente ação para poder efetuar o pagamento que é um direito 

seu. De fato, compulsando os autos, verifico que a requerente juntou os 

comprovantes de pagamentos das parcelas vencidas em agosto/2017 até 

abril/2018, quitando o débito do contrato de n. 000.90430.104.14, junto ao 

ID 14472528. Nesse ponto, a mora do credor é evidente, na medida em 

que, além de enviar o boleto incluindo valores pagos ainda cria óbices 

para receber o boleto. A prova de tal prática, não bastassem os 

documentos eletrônicos, pode ser aferida pelas regras comuns de 

experiências, nos termos do artigo 375 do CPC, já que é um 

comportamento comum no meio bancário. O requerido devidamente citado 

não apresentou defesa. Com isso, a procedência do pleito da autora 

dispensa até mesmo a inversão do ônus da prova, bastando os 

documentos apresentados pela autora. Por fim, vale registrar que o artigo 

541 do CPC, dispõe que “tratando-se de prestações periódicas, uma vez 

consignada a primeira, pode o devedor continuar a consignar, no mesmo 

processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que 

os depósitos seja formalidades, as que se forem vencendo, desde os 

depósitos sejam efetuados até 5 (cinco) dias, contados da data do 

vencimento.” Assim, consignada a primeira, caberia à requerente 

consignar as demais nos respectivos vencimentos, como o fizeram junto 

aos ID’s 11092145, 11318757, 11555405, 11840054 e 12287457. Com 

isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. Necessário se faz a 

condenação do requerido ao pagamento das verbas de sucumbência, uma 

vez que deu causa ao ajuizamento da ação, face ao princípio da 

causalidade e da sucumbência, portanto, devendo responder pelas 

despesas decorrentes. Ante os motivos supra, concluo que ao autor 

assiste razão, motivo pelo qual se impõe a manifestação deste Juízo no 

sentido da procedência do pedido por ele formulado. DISPOSITIVO Isso 

posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora nos termos dos artigos 

487, I e 539 do Código de Processo Civil, e de consequência, DECLARO 

QUITADAS as parcelas assumidas de n. 64 à 72, e aqui depositadas em 

sua integralidade, na negociação junto ao ID 14472528. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do montante atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Intime-se o Banco requerido pessoalmente (via postal, com AR), para que 

traga os dados bancários 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, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, expeça-se alvará para levantamento de valores depositados na 

Conta Única em favor do Banco requerido, para abatimento do débito de 

todas as parcelas aqui depositadas e declaradas quitadas. 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. AT/Cuiabá, 07 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 30270 Nr: 137-18.1996.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, THELMA 

PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, ANTERO PAES DE BARRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANTERO PAES DE 

BARROS NETO - OAB:OAB/MT 11.384, CASSIO TADEU POSE - 

OAB:3680-A/MT, CLAUDEMIR MINGORANCE - OAB:4692/MT, 

CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16.020/MT, MARCO 

ANTONIO NASCIMENTO POLICARPO - OAB:3761/MT, MARIA 

CRISTINA FIGUEIREDO PAES DE BARROS - OAB:4444/MT, ULYSSES 

RIBEIRO - OAB:5464/MT

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos, determino que as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, apresentem quesitos, assistente técnico e, ainda, 

se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com 

objetividade quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 83877 Nr: 9606-78.2002.811.0041

 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: MPDEDMG, EDMG, JLRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDG, PC, PDC, LAB, AB, ETDA, DTB, ARDA, 

CMBDA, MMDSDS, OMB, DBM, SRIECDML, AAV, MEIEEL, AB, MLDOBR, 

AIECDMELL, CLDS, SGDM, MRPL, CTFT, JM, AADML, ALB, LCDS, MPDO, 

JP, SRB, AB-MBF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, DR. PAULO FERREIRA ROCHA 

- OAB:MP, FERNANDO CRUZ MOREIRA - OAB:PROC DO ESTADO, 

ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA RONDON DE 

CASTRO - OAB:9615, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FREDERICO AZEVEDO E 

SILVA - OAB:6.879/MT, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - OAB:6879, 

HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT, JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - OAB:6.398/MT, 

LARISSA SCHWARZ DE MELLO - OAB:6.748/MT, MARCIA APARECIDA 

DAVID - OAB:4889-A/MT, MAURICIO BEARZOTTI DE SOUZA - 

OAB:6236/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - OAB:19.468 

OAB/MT, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035, UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B, 

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991/O, WELLINGTON 

COARDOSO RIBEIRO - OAB:11991/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 256, II, §3º, do CPC, citem-se 

por edital as empresas Amapá Indústria e Comércio de Madeiras e 

Laminados Ltda, Madeireira Rio Perdido Ltda e Augusto Bertucci – 

Madeireira Beija-Flor.Observem-se as formalidades do art. 257 e incisos, 

do CPC.Desde já, se não houver manifestação, nos termos do art. 72, 

inciso II, do CPC, nomeio como curador especial aos requeridos o 

Defensor Público que atua perante esta Vara.Decorrido o prazo do edital e 

da defesa, certifique-se e intime-se o curador especial desta nomeação, 

bem como para apresentar resposta no prazo legal.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1151658 Nr: 32424-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LINO DO CARMO LADISLAU, ESTADO 

DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - 

OAB:PROC., ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 

6.576, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - PROCURADOR 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.º 620/00, 

que concedeu a estabilidade excepcional ao requerido José Lino do Carmo 

Ladislau e, por arrastamento, declarar nulo todos os atos administrativos 

subsequentes, que lhe concederam enquadramento, progressão, 

incorporação, em especial o Ato nº. 607/03, que o enquadrou no cargo de 

“Técnico Legislativo de Nível Médio” da Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso. Condeno o requerido José Lino do Carmo Ladislau ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o 

Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma 

vez que são isentos. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de 

fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada em julgado a sentença, 

o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão 

ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para no prazo de 

15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido José Lino do 

Carmo Ladislau, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e 

decorrente dos Atos n.º 620/00 e Ato n.º 607/03, sob pena de incidirem, 

pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra 

sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Encaminhem-se cópia da inicial e dos 

documentos que a instruem à Central de Inquéritos do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, para apurar a prática, em tese, de falsificação de 

documento em relação à declaração de tempo de serviço que o requerido 

José Lino do Carmo Ladislau teria prestado à Câmara Municipal de Várzea 

Grande/MT.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 265881 Nr: 23612-51.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO 

- OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO POLITANO LANGE - 

OAB:14321/MT, CELSO E. B. BARRETO JUNIOR - OAB:14365, 

FERNANDA BRANDÃO CANÇADO - OAB:14.488/MT, SAMANTHA 

RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 9.047, SAMIRA PEREIRA 

MARTINS - OAB:10.029/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 (...)Diante dessas considerações, não é possível homologar o acordo de 

fls. 1.990/1.990-vº, na forma como ele foi estabelecido, pois o valor da 

indenização referente aos danos morais coletivos foi fixado em decisão 

transitada em julgado e é destinado ao Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor. O Ministério Público não é o titular do direito, mas apenas o 

substituto processual, cuja atuação não permite a sua renúncia, ainda que 

parcial.Não obstante a vedação legal, considerando a intenção 

demonstrada pela requerida em quitar sua obrigação, o parcelamento do 

débito poderá ser admitido, desde que, no mínimo, considere o valor 

atualizado do dano moral coletivo, originalmente fixado em R$50.000,00 

(cinquenta mil reais), observando-se, ainda, o disposto no art. 916, do CPC 

no tocante a incidência de juros e correção monetária.Intimem-se as 

partes para, querendo e no prazo de quinze (15) dias, apresentem nova 

minuta do termo de acordo.Havendo manifestação ou decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 729901 Nr: 25927-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTAMENTO 

SANITARIO DO MUNICIPIO DE CUIABA, CAB - CONCESSIONARIA DE 

SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VINICIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, ALANA GUIMARÃES - OAB:15.634/MT, Ana Lidia do 

Carmo Ribeiro - OAB:16460, ANA LIDIA SOUZA MARQUES - Proc do 

Municipio - OAB:3654 PROC, DELANO DE BORGES POZZETTI - 

OAB:7209-MT, ÉRICK LEITE FERREIRA - OAB:6958/MT, Fernanda 

Alves Cardoso - OAB:9.494, FLÁVIA SILVIA RIBEIRO - OAB:13240, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B, MARCELA BENINCASA - OAB:17721, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Vistos etc.

A CAB Cuiabá-Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

opôs embargos declaratórios em face da sentença de fls. 549/556, que 

julgou procedentes os pedidos formulados em seu desfavor, sob o 

argumento de que este Juízo se olvidou da presença no polo passivo da 

ação da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município 

de Cuiabá/MT – AMAES, deixando de pronunciar sobre eventuais 

responsabilidades e obrigações de sua responsabilidade (fls. 558/567).

Ademais, aponta omissão na sentença quanto ao enquadramento legal 

das obrigações impostas pelo julgado, pois a condenou, genericamente, 

ao cumprimento da Lei nº 11.445/07, sem apontar, precisamente, os 

dispositivos legais.

 Ao arremate, postula o acolhimento dos embargos declaratórios.
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Intimado, o Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, informa 

que este Juízo deixou de se pronunciar quanto à procedência ou 

improcedência dos pedidos de natureza condenatória formulados em face 

da AMAES, funções regulatória e fiscalizatória, atualmente, exercidas pela 

nova agência reguladora, ARSEC (fls. 572/575).

Suscita ser imprescindível que a sentença se pronuncie a respeito da 

responsabilidade da ARSEC para cumprir as obrigações declinadas nos 

itens 2.3 e 2.4 do pedido de mérito (fls. 23/24), sob pena de nulidade da 

sentença.

Pugna pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração diante da 

demonstração do vício de omissão verificado pela ausência de 

pronunciamento judicial sobre os pedidos de natureza condenatória 

dirigidos contra a AMAES, órgão regulador do setor, atualmente 

substituída pela ARSEC, bem como pela ocorrência de erro material na 

indicação do diploma legal a que se refere a alínea “b” da parte dispositiva 

da sentença.

Ainda, requer a rejeição do recurso no tocante à ausência de 

demonstração do vício de omissão quanto à alínea “a” da parte dispositiva 

da sentença, mantendo-se incólume a decisão neste ponto.

O Ministério público, também, opôs declaratórios em face da aludida 

sentença (fls. 570/571-verso), postulando, em suma, o acolhimento dos 

embargos declaratórios, pronunciando-se este Juízo sobre a) o valor e a 

periodicidade da multa em caso de descumprimento das obrigações 

determinadas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ da parte dispositiva da sentença; b) a 

correção dos erros materiais quanto à referência legislativa e à obrigação 

de fazer, consistente em não promover novos reajustes nos valores das 

tarifas dos serviços sem observância da Lei nº 11.445/07 e c) os pedidos 

constantes nos itens 2.3 e 2.4 de natureza condenatória dirigidos contra a 

AMAES, órgão regulador do setor, atualmente substituída pela ARSEC.

Intimados os Réus para se manifestarem quanto aos embargos 

declaratórios opostos pelo Ministério Público, a ré CAB 

Cuiabá-Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, postulou a 

rejeição dos aclaratórios, alegando a ausência de omissão; o réu Município 

de Cuiabá ratificou as contrarrazões apresentadas às fls. 578/580, 

pugnando pelo não provimento dos embargos declaratórios (Autor), 

enquanto os réus Sanecap e ARSEC não se manifestaram (certidão de fl. 

587).

É o relato do necessário. Decido.

Preliminarmente, convém salientar, à título de esclarecimento, que, 

considerando-se ter a AMAES (atualmente ARSEC) sido devidamente 

citada nos autos (certidão de fl. 547) e permanecido silente (certidão de fl. 

548), os prazos contra ela fluem da data da publicação do ato decisório no 

órgão oficial, nos termos do art. 346, caput, do CPC, razão pela qual, 

reputo hígida a certidão de decurso do prazo para contrarrazoar os 

declaratórios opostos pelo Autor, lançada pela Gestora Judiciária à fl. 587, 

reconhecendo sem efeito a determinação de intimação da referida 

Agência Reguladora de acordo com o art. 183, § 1º, do CPC (fl. 581).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil traz em seu corpo três 

situações nas quais são cabíveis a oposição de embargos declaratórios, 

sendo elas, quando a sentença ou decisão contenha contradição ou 

obscuridade, omissão ou erro material, estando os Embargantes a 

pleitearem o reconhecimento de todos os vícios elencados no referido 

dispositivo.

Em tempo, assiste razão a ambas as partes de que este Juízo, 

despercebidamente, olvidou-se de decidir sobre a responsabilidade da 

Agência Reguladora Municipal do referido serviço público - ARSEC, em 

específico, para cumprir as obrigações declinadas nos itens 2.3 e 2.4 do 

pedido de mérito exarado na petição inicial (fls. 23/24).

Não há dúvida de que a ARSEC possui plena legitimidade passiva, na 

condição de Agência Reguladora do referido serviço público, para 

responder, também, pelos pedidos formulados nos subitens 2.3 e 2.4 da 

inicial, sobretudo em decorrência da responsabilidade a ela incumbida 

pelos artigos 22, incisos III e IV; 23, inciso IV, todos da Lei Federal nº 

11.775/2007, senão vejamos:

“Art. 22. São objetivos da regulação:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos 

serviços e para a satisfação dos usuários;

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência;

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação 

social dos ganhos de produtividade.

(...)” (negrito nosso)

“Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões 

técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, 

pelo menos, os seguintes aspectos:

(...)

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e 

prazos de sua fixação, reajuste e revisão; (...)”

Em harmonia com a referida Lei Federal, o art. 10 da Lei Complementar 

Municipal nº 252/2011, assim dispõe:

 “Art. 10. Compete à AMAES-Cuiabá:

(...)

V - analisar critérios para o estabelecimento de tarifas e demais valores 

relativos aos serviços públicos regulados, bem como garantir o reajuste, 

revisão e aprovação, em consonância com as normas legais e 

contratuais; (...)”

Aliás, como alinhavado na sentença, somente pode ser realizado aumento, 

reajuste tarifário etc. com definição de agência regulatória própria do 

Município ou de órgão similar do respectivo Estado da Federação.

Assim sendo, neste ponto, os embargos devem ser acolhidos, alterando a 

sentença, a fim de condenar, também, a ARSEC ao cumprimento das 

obrigações previstas nos itens 2.3 e 2.4 da petição inicial, a fim de 

assegurar a plena eficácia da sentença.

No tocante à alegação da ré CAB Cuiabá S/A. de que a sentença foi 

omissa quanto ao enquadramento legal das obrigações impostas a ela, 

importa esclarecer que as obrigações, objeto do pedido inicial em seu 

desfavor e confirmadas na sentença, dizem respeito à abstenção de não 

promover os reajustes tarifários do aludido serviço público sem que tenha 

havido a participação da Agência Reguladora competente (ARSEC – 

atualmente) no aludido procedimento e o respectivo controle social 

exigidos pela Lei Federal nº 11.445/2007.

Quanto ao erro material ao citar a Lei Federal nº 11.445/2007, cometido no 

subitem “b” do item “b” da parte dispositiva, este deve ser sanado, a fim de 

que, em vez da expressão “Lei Federal nº. 11.175/2007”, o faça constar 

“Lei Federal nº 11.445/2007”.

No tocante à omissão deste Juízo quanto à instituição do valor e da 

periodicidade da multa em eventual descumprimento pelos réus das 

obrigações a que foram condenados, assiste razão ao Autor, motivo pelo 

qual, neste ponto, requer sejam conhecidos os respectivos embargos 

declaratórios e atribuído os efeitos infringentes.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo Autor 

(fls. 570/571) e pela Ré CAB Cuiabá S/A. (fls. 549/556), porquanto 

tempestivos, os acolho, integralmente, sanando-se, assim, os vícios 

apontados, para tanto, a parte dispositiva da aludida sentença passará a 

ter a seguinte redação:

 Onde se lê:

“b) julgo procedente a pretensão do Ministério Público Estadual em face da 

do Município de Cuiabá e da CAB Cuiabá S/A., para tanto:

a) Condeno o Município de Cuiabá e a CAB Cuiabá S/A na obrigação de 

fazer, consistente em não promover novos reajustes nos valores das 

tarifas dos serviços sem observância à Lei 11.445/07; e

b) Condeno o Município de Cuiabá e a CAB Cuiabá S/A na obrigação de 

fazer consistente em promover Audiências Públicas para que, nos 

próximos reajustes tarifários, seja oportunizada a participação da 

sociedade e dos usuários dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgoto sanitário, em conformidade com a Lei Federal nº 

11.175/2007”.

Leia-se:

 “b) julgo procedente a pretensão do Ministério Público Estadual em face 

do Município de Cuiabá, da CAB Cuiabá S/A. e da ARSEC, para tanto:

a) Condeno o Município de Cuiabá, a CAB Cuiabá S/A e a ARSEC na 

obrigação de não fazer, consistente em se abster de promover novos 

reajustes nos valores das tarifas dos serviços sem observância ao 

controle social e a participação da Agência Reguladora, de modo que esta 

última deverá cumprir, em especial, as obrigações definidas nos artigos 

22, inciso IV e 23, inciso IV, da Lei Federal nº 11.445/07 e art. 10, inciso V, 

da Lei Complementar Municipal nº 252/2011, sob pena de multa de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser aplicada individualmente, para 

o caso de descumprimento da decisão; e

b) Condeno o Município de Cuiabá, a CAB Cuiabá S/A e a ARSEC na 
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obrigação de fazer consistente em promover Audiências Públicas para 

que, nos próximos reajustes tarifários, seja oportunizada a participação da 

sociedade e dos usuários dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgoto sanitário, em conformidade com a Lei Federal nº 

11.445/2007, de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser aplicada 

individualmente, para o caso de descumprimento da decisão;

(...)”.

Intimem-se as partes quanto ao teor desta decisão, a partir de quando 

fluirá o prazo para recorrerem, querendo, da sentença de fls. 549/556.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

VARA ESPECIALIZADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR

Nr. Único: 25927-76.2011.811.0041 Código: 729901

Requerente: Ministerio Publico Estadual

Requerido(a): Companhia de Saneamento da Capital

Requerido(a): Município de Cuiabá

Litisconsortes (Requerido): Cab - Concessionaria de Serviços Publico de 

Agua e Esgoto, Agencia Municipal de Agua e Esgotamento Sanitario do 

Municipio de Cuiaba

Advogado: Delano de Borges Pozzetti, Fernanda Alves Cardoso, Gisela 

Alves Cardoso, Luciano Andre Frizao, Érick Leite Ferreira, Alan Vinicius 

Machado, Marlon Hudson Machado, Flávia Silvia Ribeiro, Alana Guimarães, 

Ana Lidia do Carmo Ribeiro, Marcela Benincasa

Vistos etc. A CAB Cuiabá-Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto opôs embargos declaratórios em face da sentença de fls. 549/556, 

que julgou procedentes os pedidos formulados em seu desfavor, sob o 

argumento de que este Juízo se olvidou da presença no polo passivo da 

ação da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município 

de Cuiabá/MT – AMAES, deixando de pronunciar sobre eventuais 

responsabilidades e obrigações de sua responsabilidade (fls. 558/567). 

Ademais, aponta omissão na sentença quanto ao enquadramento legal 

das obrigações impostas pelo julgado, pois a condenou, genericamente, 

ao cumprimento da Lei nº 11.445/07, sem apontar, precisamente, os 

dispositivos legais. Ao arremate, postula o acolhimento dos embargos 

declaratórios. Intimado, o Ministério Público Estadual, em suas 

contrarrazões, informa que este Juízo deixou de se pronunciar quanto à 

procedência ou improcedência dos pedidos de natureza condenatória 

formulados em face da AMAES, funções regulatória e fiscalizatória, 

atualmente, exercidas pela nova agência reguladora, ARSEC (fls. 

572/575). Suscita ser imprescindível que a sentença se pronuncie a 

respeito da responsabilidade da ARSEC para cumprir as obrigações 

declinadas nos itens 2.3 e 2.4 do pedido de mérito (fls. 23/24), sob pena 

de nulidade da sentença. Pugna pelo acolhimento parcial dos embargos de 

declaração diante da demonstração do vício de omissão verificado pela 

ausência de pronunciamento judicial sobre os pedidos de natureza 

condenatória dirigidos contra a AMAES, órgão regulador do setor, 

atualmente substituída pela ARSEC, bem como pela ocorrência de erro 

material na indicação do diploma legal a que se refere a alínea "b" da parte 

dispositiva da sentença. Ainda, requer a rejeição do recurso no tocante à 

ausência de demonstração do vício de omissão quanto à alínea "a" da 

parte dispositiva da sentença, mantendo-se incólume a decisão neste 

ponto. O Ministério público, também, opôs declaratórios em face da aludida 

sentença (fls. 570/571-verso), postulando, em suma, o acolhimento dos 

embargos declaratórios, pronunciando-se este Juízo sobre a) o valor e a 

periodicidade da multa em caso de descumprimento das obrigações 

determinadas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ da parte dispositiva da sentença; b) a 

correção dos erros materiais quanto à referência legislativa e à obrigação 

de fazer, consistente em não promover novos reajustes nos valores das 

tarifas dos serviços sem observância da Lei nº 11.445/07 e c) os pedidos 

constantes nos itens 2.3 e 2.4 de natureza condenatória dirigidos contra a 

AMAES, órgão regulador do setor, atualmente substituída pela ARSEC. 

Intimados os Réus para se manifestarem quanto aos embargos 

declaratórios opostos pelo Ministério Público, a ré CAB 

Cuiabá-Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, postulou a 

rejeição dos aclaratórios, alegando a ausência de omissão; o réu Município 

de Cuiabá ratificou as contrarrazões apresentadas às fls. 578/580, 

pugnando pelo não provimento dos embargos declaratórios (Autor), 

enquanto os réus Sanecap e ARSEC não se manifestaram (certidão de fl. 

587). É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, convém salientar, 

à título de esclarecimento, que, considerando-se ter a AMAES (atualmente 

ARSEC) sido devidamente citada nos autos (certidão de fl. 547) e 

permanecido silente (certidão de fl. 548), os prazos contra ela fluem da 

data da publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do art. 

346, caput, do CPC, razão pela qual, reputo hígida a certidão de decurso 

do prazo para contrarrazoar os declaratórios opostos pelo Autor, lançada 

pela Gestora Judiciária à fl. 587, reconhecendo sem efeito a determinação 

de intimação da referida Agência Reguladora de acordo com o art. 183, § 

1º, do CPC (fl. 581). O artigo 1.022 do Código de Processo Civil traz em 

seu corpo três situações nas quais são cabíveis a oposição de embargos 

declaratórios, sendo elas, quando a sentença ou decisão contenha 

contradição ou obscuridade, omissão ou erro material, estando os 

Embargantes a pleitearem o reconhecimento de todos os vícios elencados 

no referido dispositivo. Em tempo, assiste razão a ambas as partes de que 

este Juízo, despercebidamente, olvidou-se de decidir sobre a 

responsabilidade da Agência Reguladora Municipal do referido serviço 

público - ARSEC, em específico, para cumprir as obrigações declinadas 

nos itens 2.3 e 2.4 do pedido de mérito exarado na petição inicial (fls. 

23/24). Não há dúvida de que a ARSEC possui plena legitimidade passiva, 

na condição de Agência Reguladora do referido serviço público, para 

responder, também, pelos pedidos formulados nos subitens 2.3 e 2.4 da 

inicial, sobretudo em decorrência da responsabilidade a ela incumbida 

pelos artigos 22, incisos III e IV; 23, inciso IV, todos da Lei Federal nº 

11.775/2007, senão vejamos: "Art. 22. São objetivos da regulação: I - 

estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários; II - garantir o cumprimento das condições 

e metas estabelecidas; III - prevenir e reprimir o abuso do poder 

econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema 

nacional de defesa da concorrência; IV - definir tarifas que assegurem 

tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade 

tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos 

serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade. (...)" (negrito nosso) "Art. 23. A entidade reguladora editará 

normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação 

dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: (...) IV 

- regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e 

prazos de sua fixação, reajuste e revisão; (...)" Em harmonia com a 

referida Lei Federal, o art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 252/2011, 

assim dispõe: "Art. 10. Compete à AMAES-Cuiabá: (...) V - analisar 

critérios para o estabelecimento de tarifas e demais valores relativos aos 

serviços públicos regulados, bem como garantir o reajuste, revisão e 

aprovação, em consonância com as normas legais e contratuais; (...)" 

Aliás, como alinhavado na sentença, somente pode ser realizado aumento, 

reajuste tarifário etc. com definição de agência regulatória própria do 

Município ou de órgão similar do respectivo Estado da Federação. Assim 

sendo, neste ponto, os embargos devem ser acolhidos, alterando a 

sentença, a fim de condenar, também, a ARSEC ao cumprimento das 

obrigações previstas nos itens 2.3 e 2.4 da petição inicial, a fim de 

assegurar a plena eficácia da sentença. No tocante à alegação da ré CAB 

Cuiabá S/A. de que a sentença foi omissa quanto ao enquadramento legal 

das obrigações impostas a ela, importa esclarecer que as obrigações, 

objeto do pedido inicial em seu desfavor e confirmadas na sentença, 

dizem respeito à abstenção de não promover os reajustes tarifários do 

aludido serviço público sem que tenha havido a participação da Agência 

Reguladora competente (ARSEC – atualmente) no aludido procedimento e 

o respectivo controle social exigidos pela Lei Federal nº 11.445/2007. 

Quanto ao erro material ao citar a Lei Federal nº 11.445/2007, cometido no 

subitem "b" do item "b" da parte dispositiva, este deve ser sanado, a fim de 

que, em vez da expressão "Lei Federal nº. 11.175/2007", o faça constar 

"Lei Federal nº 11.445/2007". No tocante à omissão deste Juízo quanto à 

instituição do valor e da periodicidade da multa em eventual 

descumprimento pelos réus das obrigações a que foram condenados, 

assiste razão ao Autor, motivo pelo qual, neste ponto, requer sejam 

conhecidos os respectivos embargos declaratórios e atribuído os efeitos 

infringentes. Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios 

opostos pelo Autor (fls. 570/571) e pela Ré CAB Cuiabá S/A. (fls. 

549/556), porquanto tempestivos, os acolho, integralmente, sanando-se, 

assim, os vícios apontados, para tanto, a parte dispositiva da aludida 

sentença passará a ter a seguinte redação: Onde se lê: "b) julgo 

procedente a pretensão do Ministério Público Estadual em face da do 

Município de Cuiabá e da CAB Cuiabá S/A., para tanto: a) Condeno o 

Município de Cuiabá e a CAB Cuiabá S/A na obrigação de fazer, 

consistente em não promover novos reajustes nos valores das tarifas dos 

serviços sem observância à Lei 11.445/07; e b) Condeno o Município de 
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Cuiabá e a CAB Cuiabá S/A na obrigação de fazer consistente em 

promover Audiências Públicas para que, nos próximos reajustes tarifários, 

seja oportunizada a participação da sociedade e dos usuários dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário, em 

conformidade com a Lei Federal nº 11.175/2007". Leia-se: "b) julgo 

procedente a pretensão do Ministério Público Estadual em face do 

Município de Cuiabá, da CAB Cuiabá S/A. e da ARSEC, para tanto: a) 

Condeno o Município de Cuiabá, a CAB Cuiabá S/A e a ARSEC na 

obrigação de não fazer, consistente em se abster de promover novos 

reajustes nos valores das tarifas dos serviços sem observância ao 

controle social e a participação da Agência Reguladora, de modo que esta 

última deverá cumprir, em especial, as obrigações definidas nos artigos 

22, inciso IV e 23, inciso IV, da Lei Federal nº 11.445/07 e art. 10, inciso V, 

da Lei Complementar Municipal nº 252/2011, sob pena de multa de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser aplicada individualmente, para 

o caso de descumprimento da decisão; e b) Condeno o Município de 

Cuiabá, a CAB Cuiabá S/A e a ARSEC na obrigação de fazer consistente 

em promover Audiências Públicas para que, nos próximos reajustes 

tarifários, seja oportunizada a participação da sociedade e dos usuários 

dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário, em 

conformidade com a Lei Federal nº 11.445/2007, de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais), a ser aplicada individualmente, para o caso de 

descumprimento da decisão; (...)". Intimem-se as partes quanto ao teor 

desta decisão, a partir de quando fluirá o prazo para recorrerem, 

querendo, da sentença de fls. 549/556. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004255-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. R. V. (AUTOR)

C. C. M. D. R. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. Q. V. (RÉU)

M. J. D. Q. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639/O (ADVOGADO)

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1004255-82.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, por meio do seu 

patrono, para apresentar memoriais, no prazo de 10 dias. CUIABÁ, 7 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1027435-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ESMERIA RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

CLAUDEIR CARLOS ALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1027435-30.2017.8.11.0041 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 retirar o formal de partilha expedido, no prazo de 5 dias. 

CUIABÁ, 7 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035841-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COELHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT0008324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PATRICIA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1035841-40.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, juntada com a carta precatória devolvida, no prazo de 5 dias. 

CUIABÁ, 7 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154896 Nr: 33882-85.2016.811.0041

 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: REGINALDO FERREIRA BATISTA, REZINALDO 

FERREIRA BATISTA, SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, JOCINETE 

FERREIRA BATISTA DA SILVA, ROSINETE FERREIRA BATISTA 

CUIABANO, SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARENIL DO BOM DESPACHO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS SILVA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 33882-85.2016.811.0041, 

Protocolo 1154896, 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.: 19757 Nr: 1269-76.1997.811.0041

 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: AZMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JUVENAL 

CAVALCANTE - OAB:3388/MT, MARLY MORBECK SILVA MODESTO - 

OAB:3467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILMAR 

GONÇALVES ROSA, para devolução dos autos nº 

1269-76.1997.811.0041, Protocolo 19757, 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): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 960256 Nr: 4931-18.2015.811.0041

 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: LAADC, EADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora, genitora do requerido – fl. 13, é pessoa legítima ao 

presente requerimento e, se encontra apta ao exercício do múnus, já que 

garante, de forma satisfatória, os cuidados exigidos diante dos problemas 

psiquiátricos apresentados pelo filho. 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 ELMIS ASSUNÇÃO DE CAMPOS, tornando definitiva a 

decisão provisória, para que a autora, pratique os atos da vida civil do 

filho, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar 

e receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o curador 

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, pelo que, nomeio-lhe curadora 

definitiva a requerente LUIZA ANATALIA ASSUNÇÃO DE CAMPOS. 

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, 12 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030746-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRIGERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA OAB - MT24222/O (ADVOGADO)

SUELI GRAMINHO FRIGERI OAB - MT25128/O (ADVOGADO)

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA PEROTTONI (RÉU)

JOAO VICTOR PEROTTONI FRIGERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON BETTANIN DE BARROS OAB - MT0007901A (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-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 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1030746-29.2017.8.11.0041. AUTOR: FABIO FRIGERI RÉU: JOAO VICTOR 

PEROTTONI FRIGERI, ANGELA APARECIDA PEROTTONI Vistos etc. Ante à 

manifestação constante do Id. 14560259, redesigno audiência de 

mediação, para o próximo dia 27 de agosto de 2018, às 08:30 horas, a ser 

presidida por mediador certificado. Intimem-se as partes, por meio de seus 

ilustres advogados. Cumpra-se. 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021429-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DUARTE E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRA DUARTE E SOUZA (INVENTARIADO)

 

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, haja vista o 

esgotamento do prazo concedido para suspensão dos autos. Cuiabá, 7 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003955-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIPE MORAIS (REQUERENTE)

DENIS DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

ENIS PAULA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

JAIR LEOCADIO DA ROSA FILHO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA MATIAS DA ROSA (REQUERENTE)

MARIA JOSE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

LAURO LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO ROSA (REQUERENTE)

RAMAYANA MATIAS DA ROSA (REQUERENTE)

ELIETE CONCEICAO DA ROSA (REQUERENTE)

FREDERICO AUGUSTO LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

FIRMINA ALCEDINA DA SILVA (REQUERENTE)

JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

LENITA NEUZA DA ROSA (REQUERENTE)

VITOR GUILHERME DA SILVA LEOCADIO DA ROSA (REQUERENTE)

EVANILDES SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SIRLEI SALETE PIASECKI (REQUERENTE)

LORRANCE MATIAS DA ROSA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO SIDNEI AFONSO OAB - MT5740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LEOCADIO DA ROSA (REQUERIDO)

ACILDA MARIA DA ROSA (REQUERIDO)

 

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, cumprindo 

integralmente a determinação de ID 13185686, mais precisamente os itens 

"d", "e". Cuiabá, 7 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020494-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ARMANN (REQUERENTE)

ANITA FICAGNA ARMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NEI NARDELLI FILHO OAB - MT20554/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ARMANN (REQUERIDO)

 

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, 7 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002301-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (RÉU)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JANAINA DE SOUZA BARROS (AUTOR)

LAIS BARROS ZAROUR (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERIS ABDALLA ZAROUR NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENNA FERNANDES GODOY OAB - MT18892/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 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000519-56.2017.8.11.0041 AUTOR: KARLA JANAINA DE SOUZA 

BARROS, LAIS BARROS ZAROUR RÉU: FERIS ABDALLA ZAROUR NETO 

Visto. Considerando que Lais Barros Zarour atingiu a maioridade civil, não 

poderá mais ser assistida por sua genitora, assim como não é mais 

necessária a interveniência do Ministério Público, conforme parecer 

indexado com id. 9763663. Pela mesma razão, houve perda superveniente 

de objeto, de modo que a presente ação tramitará apenas com relação ao 

pedido de alimentos. Sobre a petição indexada com o id. 9982411, e os 

documentos que a acompanham, diga a requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 431, §1º). No mesmo prazo deverá a requerente 

regularizar o instrumento de procuração, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento de mérito e a consequente revogação da liminar 

concessiva dos alimentos provisórios. Após, renove-se a conclusão. 

Intime-se. Cuiabá, 28 de outubro de 2017. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JANAINA DE SOUZA BARROS (AUTOR)

LAIS BARROS ZAROUR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERIS ABDALLA ZAROUR NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENNA FERNANDES GODOY OAB - MT18892/O (ADVOGADO)

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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000519-56.2017.8.11.0041. AUTOR: KARLA JANAINA DE SOUZA 

BARROS, LAIS BARROS ZAROUR RÉU: FERIS ABDALLA ZAROUR NETO 

Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Por meio da presente ação, a 

requerente buscou, inicialmente a regulamentação da guarda e a fixação 

de alimentos em seu favor, no patamar de 01 (um) salário mínimo mensais. 

Com relação aos alimentos, foram fixados provisoriamente em 25% (vinte 

e cinco por cento) dos rendimentos do requerido. No que se refere à 

guarda, perdeu seu objeto ante o atingimento da maioridade pela autora, e 

foi objeto de análise na decisão de ID n. 9985974. O requerido apresentou 

contestação à inicial e reconvenção, aduzindo que não possui condições 

de efetuar o pagamento da verba no montante buscado e nem no que foi 

fixado de forma provisória, e pede sua redução. Posteriormente, informou 

que atualmente está desempregado, e acometido de doença (isquemia), e 

busca a fixação dos alimentos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo 

mensalmente. A requerente, por sua vez, afirma que o demandado tem sim 

condições de efetuar o pagamento da verba, já que possui uma empresa 

que lhe serve como fonte de renda. Aquele, informou que não tem mais a 

empresa informada pela autora, e que ainda não teve condições 

financeiras de proceder a baixa da empresa. Quanto aos alimentos, 

necessário se mostra sua revisão nessa oportunidade, tendo em vista que 

foi fixado inicialmente com base nos rendimentos do requerido, mas em 

deixando de ser assalariado é salutar a fixação com base no salário 

mínimo. Sopesando os fatos articulados na inicial, 

contestação/reconvenção, e manifestações posteriores das partes, bem 

como os documentos aportados aos autos, entendo pela necessidade de 

alteração da verba alimentar estipulada provisoriamente, para adequá-la 

ao binômio necessidade e possibilidade, ainda que de maneira 

perfunctória, haja vista que a presente decisão antecede a fase 

instrutória, quando se obterá melhor conteúdo probatório. Assim, com 

arrimo nos documentos carreados até o presente momento a este feito, 

revejo a verba alimentar provisória e estipulo-a em ½ (meio) salário mínimo 

mensais, que deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, incidindo 

sobre férias e décimo terceiro, quando houver. Com relação à abertura de 

conta bancária em nome da autora, essa é uma obrigação que incumbe à 

própria parte, sendo inteiramente desnecessária a determinação judicial 

para tanto. Assim, indefiro. Defiro a produção de provas orais requeridas 

pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas 

testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26 de setembro de 2018, às 15h:30min. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JANAINA DE SOUZA BARROS (AUTOR)

LAIS BARROS ZAROUR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERIS ABDALLA ZAROUR NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENNA FERNANDES GODOY OAB - MT18892/O (ADVOGADO)

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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000519-56.2017.8.11.0041. AUTOR: KARLA JANAINA DE SOUZA 

BARROS, LAIS BARROS ZAROUR RÉU: FERIS ABDALLA ZAROUR NETO 

Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Por meio da presente ação, a 

requerente buscou, inicialmente a regulamentação da guarda e a fixação 

de alimentos em seu favor, no patamar de 01 (um) salário mínimo mensais. 

Com relação aos alimentos, foram fixados provisoriamente em 25% (vinte 

e cinco por cento) dos rendimentos do requerido. No que se refere à 

guarda, perdeu seu objeto ante o atingimento da maioridade pela autora, e 

foi objeto de análise na decisão de ID n. 9985974. O requerido apresentou 

contestação à inicial e reconvenção, aduzindo que não possui condições 

de efetuar o pagamento da verba no montante buscado e nem no que foi 

fixado de forma provisória, e pede sua redução. Posteriormente, informou 

que atualmente está desempregado, e acometido de doença (isquemia), e 

busca a fixação dos alimentos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo 

mensalmente. A requerente, por sua vez, afirma que o demandado tem sim 

condições de efetuar o pagamento da verba, já que possui uma empresa 

que lhe serve como fonte de renda. Aquele, informou que não tem mais a 

empresa informada pela autora, e que ainda não teve condições 

financeiras de proceder a baixa da empresa. Quanto aos alimentos, 

necessário se mostra sua revisão nessa oportunidade, tendo em vista que 

foi fixado inicialmente com base nos rendimentos do requerido, mas em 

deixando de ser assalariado é salutar a fixação com base no salário 

mín imo.  Sopesando os  fa tos  a r t i cu lados  na  in i c ia l , 

contestação/reconvenção, e manifestações posteriores das partes, bem 

como os documentos aportados aos autos, entendo pela necessidade de 

alteração da verba alimentar estipulada provisoriamente, para adequá-la 

ao binômio necessidade e possibilidade, ainda que de maneira 

perfunctória, haja vista que a presente decisão antecede a fase 

instrutória, quando se obterá melhor conteúdo probatório. Assim, com 

arrimo nos documentos carreados até o presente momento a este feito, 

revejo a verba alimentar provisória e estipulo-a em ½ (meio) salário mínimo 
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mensais, que deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, incidindo 

sobre férias e décimo terceiro, quando houver. Com relação à abertura de 

conta bancária em nome da autora, essa é uma obrigação que incumbe à 

própria parte, sendo inteiramente desnecessária a determinação judicial 

para tanto. Assim, indefiro. Defiro a produção de provas orais requeridas 

pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas 

testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26 de setembro de 2018, às 15h:30min. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1033829 Nr: 38546-96.2015.811.0041

 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: SEBASTIANA LEITE PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE UBALDO MOREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21.306, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190, THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:13.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO BARRETO 

MARTINS - OAB:21.306

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a 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.: 796638 Nr: 2993-56.2013.811.0041

 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: DAGMAR ARAÚJO VASQUEZ, CARLA CRISTINA 

ARAÚJO VASQUEZ, CASSIA CRISTINA ARAUJO VASQUEZ, MAURO 

EUGENIO ARAUJO VASQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURO LOPES VASQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220/MT, MARIA MARGARETH DE PAIVA - OAB:4.756-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de inventário processada pelo rito do arrolamento 

sumário em que foi homologada partilha de fls. 57/58, pela qual as 

herdeiras Dagmar Araújo Vasquez e Cássia Cristina Araújo Vasquez, 

renunciaram a herança em favor dos demais herdeiros, sobre a qual a 

Fazenda Pública Estadual entende incidir o imposto de doação.

É o necessário para decisão.

Dispõe o art. 1.805 do Código Civil que:

Art. 1.805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por 

declaração escrita; quando tácita, há de resultar tão-somente de atos 

próprios da qualidade de herdeiro.

§ 1o Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o 

funeral do finado, os meramente conservatórios, ou os de administração e 

guarda provisória.

§ 2o Não importa igualmente aceitação a cessão gratuita, pura e simples, 

da herança, aos demais co-herdeiros.

A par da referida norma, vislumbra-se que não exprimem aceitação da 

herança a cessão, pura e simples, aos demais herdeiros.

No caso destes autos, houve expressa renúncia a herança, de modo que, 

não há incidência de imposto de doação.

Em todo caso, intimem-se as herdeiras para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, compareçam a Secretaria desta Vara Judicial, munidas de 

documentos com fotos, para firmar os necessários termos judiciais de 

renúncia (Código Civil, art. 1.806).

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, renove-se a vista à Fazenda Pública Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 112546 Nr: 2995-75.2003.811.0041

 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: NCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SIQUEIRA COSTA - 

OAB:7620, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de processo desarquivado em razão do requerimento formulado 

na petição de fl. 112, em que o seu subscritor postula o desentranhamento 

integral das peças dos autos, mediante substituição por cópias.

Indefiro o requerimento, haja vista a ausência de previsão legal, bem 

como, pela inexistência de justificativa para tanto.

Considerando que nada mais foi postulado, rearquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 230286 Nr: 37197-10.2005.811.0041

 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: SILVANA PINHEIRO DA CAS MALHEIROS, A. C. M., J. V. 

C. M., M. C. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARQUES PEREIRA MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: frederico venancio thommen - 

OAB:11.177, KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - 

OAB:4481/MT, MARIANA BRAGA LOUZADA - OAB:8425, MARIANA 

BRAGA LOUZADA - OAB:8425-B/MT, TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Não conheço do requerimento formulado na petição de fls. 191/192, visto 

que o seu subscritor não demonstrou possuir poderes para postular em 

nome da petionária e, ainda que possuísse, ela não figura como parte 

interessada nesta ação, de modo que, não lhe é permitido formular 

requerimentos em nome das partes.

Ainda assim, é importante esclarecer que o alvará emitido à fl. 179, tem 

como finalidade autoriozar o advogado da inventariante a representar o 

espólio nos atos necessários para que o imóvel seja devidamente 

registrado em nome dela e do de cujus, e não só em nome da inventariante 

como faz supor a petição de fl. 191.

De outro tanto, verifica-se que, à fl. 183, foi realizado o cálculo das 

custas, com observação de que o processo é isento de taxa judiciária, 

conforme o disposto no Decreto Lei n. 2.129/1986.

Entretanto, conforme o disposto no art. 413, inciso VIII, do referido decreto 

lei, apenas os inventários e arrolamentos negativos são isentos da taxa 

judiciária, o que efetivamente não é o caso deste processo, em que houve 

partilha de bens.

Ademais, o art. 416 do mesmo decreto é expresso ao prever a taxa 

judiciária para os inventários e arrolamentos, a saber:

"Art. 416 A Taxa Judiciária será recolhida integralmente:

I - antes da distribuição do feito ou antes do despacho do pedido inicial ou 

da reconvenção;

II - em inventário, arrolamentos, separações judiciais, divórcios, 

precatórias e rogatórias, a final, juntamente com a Conta de Custas;

III - em ações propostas por beneficiários da assistência judiciária ou pela 

União, Estado, Municípios ou demais entidades de Direito Público interno a 

final, pelo réu, se vencido, mesmo em parte."

Diante do exposto, remeta-se novamente o processo para a Contadoria, 

para que promova o cálculo da taxa judiciária.

Com o cálculo nos autos, intimem-se as partes para que efetuem o seu 

recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, dê-se ciência da sentença à Fazenda Pública Estadual.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 151457 Nr: 5816-18.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAVINIER LUIZ BRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADELINO BRAZ DA SILVA, 

ESPÓLIO DE CRISTINA TEODORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA BRAZ NASSARDEN - 

OAB:14646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se os demais interessados nesta ação de inventário para que, 

querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1104121 Nr: 12174-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OIRTO GLORIO DA SILVA, ODÃO PEREIRA BORGES 

NETO, OSVALDO BORGES DA SILVA, ODILSON BORGES DA SILVA, 

ORTENCIA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATHALIA PEREIRA BORGES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:10.203 OAB 

MT, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020/MT, WILSON SAENZ 

SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 656 do Código de Processo Civil, 

determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja retificado o acordo de 

partilha, para correção dos erros materiais apontados nesta decisão, com 

a correta especificação e descrição dos bens.Determino, ainda, que o 

processo seja instruído com o inteiro teor da matrícula n. 21.167, referente 

ao lote n. 17.Por fim, o formal de partilha expedido deverá ser restituído à 

Secretaria desta Vara Judicial para que seja retificado.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956557 Nr: 3338-51.2015.811.0041

 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: JDSL, MLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DINEY LEITE DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 3338-51.2015.811.0041, Protocolo 

956557, 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): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1081444 Nr: 2281-61.2016.811.0041

 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: EVANI DE JESUS AMORIM DE CAMPOS, ADENIELE 

FERREIRA DE CAMPOS, ADRIANA FERREIRA DE CAMPOS PADILHA, 

ADNIEL PHELLIPE ALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDENIR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT, AUXILIADORA MARIA GOMES - OAB:18.865, 

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se os herdeiros que se habilitaram espontaneamento às fls. 63/71 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre as primeiras 

declarações.

Após, cite-se a Fazenda Pública Estadual.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 933114 Nr: 50985-76.2014.811.0041

 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: BRUNO CARDI, MBPC, MAIRA CARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO CARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO OLIMPIO MEDEIROS 

NETO - OAB:12.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de inventário em que, às fls. 38/43, foram prestadas as 

primeiras declarações.

Analisando os autos verifica-se que o inventariante não instruiu os autos 

com provas da existência dos bens.

Intime-se o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

providencie a juntada aos autos dos seguintes documentos:

a) certidão de inteiro teor da matrícula dos imóveis;

b) certidões negativas de débitos fiscias emitidas pela Prefeitura Municipal 

de Cuiabá, Estado de Mato Grosso (PGE e SEFAZ) e pela Receita Federal 

do Brasil;

c) certidão de inexistência de testamento, conforme Provimento n. 

56/2016/CNJ;

d) documentos de registro dos veículos.

Promova-se o bloqueio dos saldos das contas bancárias e aplicações 

financeiras do inventariado, via sistema BACENJUD, e a transferência 

para a Conta de Depósitos Judiciais do TJMT.

Após, citem-se os herdeiros qualificados nas primeiras declarações para 

que sobre elas manifestem-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1180930 Nr: 44069-55.2016.811.0041

 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: JEFERSON CORREA NUNES, JEAN CARLOS CORREA 

NUNES, SILVIANE GOMES DA SILVA, JSGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:OAB/MT 7.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 44069-55.2016 – Código 1180930.

 Vistos.

 Jeferson Correa Nunes, Jean Carlos Correa Nunes e Jocelia Samara 

Gomes Nunes, representada por Silviane Gomes da Silva, aforaram a 

presente Ação de Alvará Judicial em desfavor de Zildinete Saraiva Rocha.

 Esclarecem que são filhos do falecido senhor Jocelino de Oliveira Nunes, 

e que este veio a óbito, deixando saldo a receber, decorrente de rescisão 

e FGTS, que pretendem sacar.

 Inicialmente, informaram a existência de uma ação de reconhecimento de 

união estável proposta pela requerida, em trâmite nessa Vara 

Especializada.

 Recentemente, foi apensada ao presente feito outra ação de Alvará, que 

tramitava na 1ª Vara Especializada de Família, mas foi declinada a 

competência para esse Juízo.

 É o breve relatório.
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 D E C I D O.

 Constato que a matéria aqui tratada é objeto de análise na ação de alvará 

código 998143, proposta pela senhora Zildinete Saraiva Rocha, que veio 

redistribuída da 1ª Vara Especializada de Família, que foi distribuída antes 

dessa que ora se analisa.

 Sabemos que o fenômeno da litispendência ocorre quando se reproduz 

uma ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas 

quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, justamente o que foi 

verificado no caso em análise, razão pela qual imperiosa se faz a extinção 

da ação, por certo que essa é a consequência imediata do referido 

instituto.

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Torno sem efeito a decisão de fl. 30.

 Transitada em julgado, desapensem-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 915501 Nr: 40545-21.2014.811.0041

 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: ADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZLDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉLIO KNIHS - OAB:15.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT, TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:OAB/MT 

15.783

 Ante o exposto, dou parcial procedência aos pedidos, para o fim de 

reconhecer o direito de meação do autor sobre o imóvel residencial 

descrito à fl. 50, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) do bem, e 

imputar à requerida a obrigação de pagar ao co-proprietário aluguéis 

mensais no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), desde a 

propositura desta demanda, até que se resolva a partilha. Ainda, 

reconhecer que a mobília aludida nessa ação deve ser partilhada na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das 

partes.Esclareço, contudo, que a partilha gera obrigações apenas entre 

as partes, não podendo ser oponível a terceiros, haja vista que o imóvel 

está registrado em nome de outra pessoa, impossibilitando a expedição de 

alvará.Em conseqüência declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Justiça 

gratuita.Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final.P. I. C.Cuiabá, MT, 07 de agosto de 2018.Sergio 

ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 375636 Nr: 11821-80.2009.811.0041

 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: ABG, MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT, FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO - 

OAB:12.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Guimarães 

Fernandes Balduino - OAB:13587/MT, RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT

 Assim, julgo parcialmente procedente a ação, para fim de indeferir o 

pedido de remoção, e homologar as prestações de contas apresentadas 

pela curadora, senhora Marilene Anastácia Guimarães.Por fim declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público.Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça-se o necessário e arquive-se.Justiça gratuita.P. I. 

C.Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 384590 Nr: 20211-39.2009.811.0041

 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: KGCS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFD

 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:

 Em face do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente o pedido, e condeno o requerido ao pagamento de verbas 

alimentares em 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensalmente, a 

ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de depósito na conta 

bancária indicada à fl. 29.Em conseqüência, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Dê ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se ofício para desconto em folha. Após, arquive-se.Justiça 

gratuita.P. I. C.Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018.Sergio ValérioJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 826323 Nr: 32262-43.2013.811.0041

 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: SÂNIA LOPES NEVES ANDRADE, LSNA, AMANDA 

LOPES NEVES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES TEODORO RIBEIRO 

NETO - OAB:10.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 32262-43.2013 – Código 826323

Vistos.

Sania Lopes Neves Andrade (curatelada) e Ludmilla Stefanny Neves 

Andrade, representadas por Amanda Lopes Neves Mariano, devidamente 

qualificadas, formularam o presente pedido de Alvará Judicial, para o fim 

de levantamento e saque dos valores depositados na conta vinculada do 

FGTS e saldo em conta corrente, mantida junto à Caixa Econômica Federal, 

de titularidade de Antonio Vilson de Andrade, respectivamente, marido e 

pai das autoras, falecido em 11 de março de 2013.

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, fl. 78.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Os documentos aportados comprovam que as requerentes têm 

legitimidade para formularem este pedido, visto que são esposa e filha do 

de cujus, conforme pode ser confirmado na certidão de óbito, fl. 19.

Portanto, estando satisfeitas as exigências legais, em consonância com o 

parecer Ministerial, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando o levantamento e saque dos valores referentes ao FGTS, já 

depositada em juízo, bem como, no banco do Brasil, da titularidade do 

falecido Antonio Vilson de Andrade, em favor das requerentes Sania 

Lopes Neves Andrade e Ludmilla Stefanny Neves Andrade, 

representadas por Amanda Lopes Neves Mariano, sem necessidade de 

prestar contas.

 Expeça-se o alvará, conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser 

juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no 

alvará.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes.

Justiça gratuita.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 813862 Nr: 20332-28.2013.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: LCBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo improcedente o pedido. Em consequência, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário.Justiça gratuita.P. I. 

C.Cuiabá, MT, 7 de agosto de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1099576 Nr: 10407-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCAB, FLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 15714-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21.302, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:OAB.20.429/A, ZIRALDO 

MARTINS VIEIRA - OAB:15366/GO

 Vistos.

 Considerando a informação da parte exequente, no sentido de que o 

executado efetuou apenas o pagamento parcial da dívida, e ainda, que no 

mandado de citação consta a advertência que o pagamento parcial não 

elide o decreto prisional, expeça-se novo mandado de prisão civil, 

consignando que a dívida é composta pelo valor apresentado na planilha 

de débito apresentada às fls. 85/93, mais as parcelas posteriores que 

estiverem vencidas.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 827260 Nr: 33143-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MIGUEL DE ARRUDA 

PELISSARI - OAB:15112/MT

 Processo nº. 33143-20.2013 – Código 827260.Vistos. Tatiana Taques 

Amorim propôs a presente Ação Declaratória de Partilha de Dívidas 

Adquiridas na Constância da União em face de Claudemir Barbosa da 

Silva. (...) (...) Portanto, dou procedência ao pedido, para o fim de declarar 

que o requerido é responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas contraídas durante a união estável. A dívida deverá 

ser atualizada até a data da prolação desta sentença, e do valor apurado, 

o requerido fica obrigado ao pagamento da metade.A atualização da dívida 

deve ser feita com base no INPC, acrescida de juros moratórios e 

correção monetária.Em conseqüência declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Justiça gratuita.Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final.P. I. C.Cuiabá, MT, 07 de agosto de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 785696 Nr: 39567-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC, JTDSC, ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608/MT, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT

 Em face do exposto, julgo improcedentes os embargos.Remetam-se os 

autos à contadoria judicial, para que seja feita a atualização da planilha de 

débito (planilha constante da ação executiva em apenso).Feito isso, digam 

as partes, no prazo legal, a começar pelo embargante.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 133842 Nr: 19315-06.2003.811.0041

 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: DCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT, ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB:23212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Visto.

 Para análise o requerimento de fls. 208/209, venha aos autos no prazo de 

15 dias, cópia atualizada da matrícula dos imóveis, objetos da partilha 

descrito a fl. 209.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1306821 Nr: 10051-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença, em que o Sr. Antonio 

Cesar dos Santos ficou obrigado a entregar a Sra Maria de Fátima, ora 

requerente, uma casa residencial no valor de R$ 100,000,00 (cem mil 

reais), no prazo de até 06 (seis) meses, entretanto o requerido não 

cumpriu com sua obrigação.

 Verifico que consta realmente do acordo de fls. 10/16, a obrigação 

alegada, e o acordo foi homologado (fl. 17).

 Assim, cite-se e intime-se o devedor, pessoalmente, por mandado, para 

que cumpra o acordo homologado, no prazo de até 15 (quinze) dias, não 

sendo efetuado o pagamento no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1122540 Nr: 19848-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANOEL ESPIRIDIÃO VAZ CURVO, MAURILIA 

VALDEREZ LUCAS DO AMARAL, ESTEVAM VAZ CURVO, ESTEVAM VAZ 

CURVO FILHO, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELAIR COSTA MARQUES VAZ 

CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Espirito Santo Nunes 

Ribeiro - OAB:135090, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar o cônjuge sobrevivente ESTEVAM VAZ CURVO, 

a fim de que, caso queira, dentro do prazo de 15 dias, apresente a 

Impugnação às Primeiras Declarações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1095922 Nr: 8793-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICMDC, MMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 234. Expeça-se.

Proceda-se com a realização do estudo psicossocial do caso, no prazo de 

60 dias.

Com o laudo, digam as partes, no prazo legal.

Após, ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1099573 Nr: 10405-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCAB, FLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21.302, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:OAB.20.429/A, ZIRALDO 

MARTINS VIEIRA - OAB:15366/GO

 Vistos.

Colha-se o parecer Ministerial.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1164264 Nr: 37657-11.2016.811.0041

 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: SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 84/85.

Cite-se o requerido nos endereços informados pela autora (fl. 85), para, 

querendo, apresentar defesa no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena 

de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Expeça-se carta precatória.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 831556 Nr: 37218-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMPM, CPM, NMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES 

STÁBILE - OAB:5930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630

 Visto.

Refiro-me ao requerimento de fl. 113.

A citação por edital é o último "cartucho".

Proceda-se à busca dos endereços pelos sistemas eletrônicos, bem como 

perante a Energisa e empresas telefônicas.

Se encontrar endereços diversos dos constantes dos autos, citem-se. 

Caso contrário, aí sim, citem-se por edital.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 842522 Nr: 46562-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICFMS, FL, KJFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA ELIANE CALDEIRA 

BASTOS - OAB:5003/MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA 

BASTOS - OAB:8.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 Vistos.

Acolho a cota Ministerial.

Intime-se o requerido , na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se tem interesse no prosseguimento da presente 

ação, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1108501 Nr: 14108-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSS, JVDSS, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS DAMACENO - 

OAB:12721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE MELLO 

FILHO - OAB:6.341 - MT, RODOLFO GERMANO TAQUES - OAB:18.242

 Processo nº. 14108-69.2016 – Código 1108501Vistos(...).Firme nesses 

fundamentos, afasto a preliminar aventada, bem como, o aludido excesso 

de execução, e concedo ao exequente João Victor o prazo de 10 (dez) 

dias para acostar aos autos novo instrumento procuratório, sob pena de 

extinção da execução sem resolução do mérito, com relação aos seus 

créditos.Quanto à evolução da dívida, realmente a planilha acostada aos 

autos às fls. 21/26, não demonstra a clareza necessária que lhe é 

pertinente.Assim, a fim de evitar entraves e novas discussões a respeito, 

determino o envio dos autos à contadoria judicial, a fim de que a dívida 

seja detalhadamente atualizada, com espeque no artigo 524, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.Com o relatório da contadoria 

judicial, digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias, a começar pelos 

exequentes, oportunidade em que o credor João Victor deverá trazer aos 

autos o instrumento de procuração, conforme aludido no corpo dessa 

decisão.Intimem-se os exequentes, ainda, a manifestarem sobre a 

alegação do impugnante, de que efetuava os pagamentos parciais 

diretamente a eles, no valor aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais) 

mensais.Após, ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 

de agosto de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1128080 Nr: 22192-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDS, LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 22192-59.2016 – Código 1128080

 Vistos.

 Tendo em vista o prazo de suspensão requerido às fls. 61/62 ter 

decorrido em cartório, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 984752 Nr: 16200-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMA, RSMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 16200-54.2015 – Código 984752

Autor: Julia Gabriela Martins Amorim representado por Raphaela Suely 

Miranda Martins

Requerido: Augusto Ribeiro Amorim

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de ação de execução de alimentos em que a parte autora 

informou que o débito foi quitado, e requereu a extinção do processo.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que o débito foi quitado (fl. 51), DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Justiça Gratuita.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 808372 Nr: 14836-18.2013.811.0041

 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: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:OAB/MT 3.947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedentes os pedidos, para declarar que Rafaella Carmo de Sousa não 

é filha biológica de Rafael Geon de Sousa.Por fim, declaro extinto o 

processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “a”, 

do Código de Processo Civil.Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique-se, expeça-se o mandado ao Cartório de Registros, 

para que proceda à exclusão de todos os dados paternos do assento de 

nascimento da infante, que passará a se chamar Rafaella Carmo.Após 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P. I. C.Cuiabá, MT, 07 de 

agosto de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015956-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. A. D. F. (. R. P. T. M. A. D. F. (EXEQUENTE)

T. M. A. D. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES OAB - MT2671/O (ADVOGADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO: 1015956-74.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

TATIANE MARQUES ARRUDA DA FONSECA Endereço: RUA FORTALEZA, 

116, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-560 Nome: MARIA LUISA 

ARRUDA DA FONSECA (menor) REP. POR TATIANE MARQUES ARRUDA 

DA FONSECA Endereço: desconhecido PARTE REQUERIDA: Nome: 

DOUGLAS DE OLIVEIRA GALVAO Endereço: RUA COCÃ, 106, CPA IV, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-250 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR E REQUERIDO, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DESPACHO prolatado neste processo. DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA 

ID N. 14171192 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,7 de agosto de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033550-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. Q. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764/O-O (ADVOGADO)

GABRIELA RESENDE TOMAIN OAB - SP370383 (ADVOGADO)

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033550-67.2017.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

IRACEMA MARIA DE QUEIROZ CARDOSO SILVA Endereço: RUA 

ESMERALDA, 674, Ed. Golden Park - Apto. 204, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-050 PARTE REQUERIDA: Nome: MAUROZAN 

CARDOSO SILVA Endereço: RUA ESTOCOLMO, 300, Condominio 

Alphagarden, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-095 FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 1.205/2016 - CNGC, 

impulsiono o feito para intimação da parte autora da DECISÃO prolatada 

neste processo, bem como para recolher a guia de arrecadação do TJ/MT 

referente a diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, devendo após ser juntado o comprovante 

de pagamento no processo respectivo, via SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 7 de agosto de 2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035342-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. N. X. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. C. J. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1035342-56.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: HENEIA 

SILVA NUNES XAVIER Endereço: RUA AMARAL MOREIRA, 562, AREÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-300 PARTE REQUERIDA:Nome: NILTON 

VALENTE COSTA JUNIOR Endereço: RUA OITENTA, 13, quadra 108, CPA 

III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-488 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do 

teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça ID N. 14089393, e tomar as 

providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 7 

de agosto de 2018. Maria Santana de Souza Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001884-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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H. C. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001884-14.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ALINE 

DE ARRUDA EVANGELISTA Endereço: RUA JOÃO MÁRIO DO 

NASCIMENTO, 03, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-554 PARTE 

REQUERIDA: Nome: HUGO CESAR PEREIRA Endereço: AVENIDA 

SENADOR FILINTO MÜLLER, 1097, - DE 1145/1146 A 1435/1436, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-409 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificados, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DESPACHO prolatado neste processo. DESPACHO ID N.: 13960212 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,7 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036119-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA DA SILVA COSTA TODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS PEREIRA LEMOS (REQUERIDO)

M. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

ELANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA OAB - 843.337.661-68 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1036119-41.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MIDIA 

DA SILVA COSTA TODA Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 26, 

COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-000 PARTE REQUERIDA: Nome: 

MIGUEL PEREIRA LEMOS Endereço: RUA CORSINO AMARANTE, 661, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-235 Nome: ISIS PEREIRA 

LEMOS Endereço: RUA CORSINO AMARANTE, 661, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-235 Nome: ELANA CLAUDIA DA SILVA 

PEREIRA Endereço: RUA CORSINO AMARANTE, 661, - ATÉ 141/142, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-235 FINALIDADE: Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, no prazo legal.. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,7 de agosto de 2018. Assinado 

eletrônicamente.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023837-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ARRUDA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU MANOEL DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1023837-68.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: JURACI DE ARRUDA 

ARAUJO Endereço: RUA CASTRO ALVES, 02, QUADRA 48, SANTA 

LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-122 Parte Ré:Nome: ELISEU MANOEL 

DE ARRUDA Endereço: RUA CASTRO ALVES, 02, QUADRA 48, SANTA 

LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-122 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS 

PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA Juraci de Arruda Araújo 

COMO CURADORA, EM SUBSTITUIÇÃO, DO INTERDITADO Eliseu Manoel 

de Arruda, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUAISQUER NATUREZA, ACASO 

PERTENCENTES A CURATELADA, E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR 

FAZER EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA 

INTERDITADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO 

SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1023837-68.2017.8.11.0041 Ação: 

Substituição de Curador Provisório Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Substituição de Curador Provisório movida por Juraci de Arruda Araújo em 

favor Eliseu Manoel de Arruda em face de Maria Laura de Arruda e Paulo 

Cesar de Arruda, todos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é prima do Interditado, o qual é cadeirante, mudo e 

apresenta paraplegia com hipotrofia de membros, não possuindo, assim, o 

discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil. Esclarece 

que a incapacidade do Interditado foi reconhecida administrativamente pela 

Previdência Social quando do deferimento do benefício assistencial 

destinado à pessoa portadora de deficiência e judicialmente nos autos da 

Ação de Interdição nº 2002/84 (código 61937), que tramitou perante o 

Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, 

sendo naquela oportunidade nomeado curador o pai do interditado. 

Todavia, informa que o pai/Curador do Interditado encontra-se internado 

na Unidade de terapia Intensiva do Hospital Municipal São Benedito, sem 

previsão de alta hospitalar e, consequentemente sem condições de manter 

o encargo que lhe fora atribuído. Ressalta que embora o Interditado 

possua genitora e um irmão, estes não possuem interesse em exercer a 

curadoria, vindo a Requerente a se dispor a cuidar de seu tio (pai/curador 

do Interditado), enquanto perdurar sua incapacidade, consoante Ação de 

Interdição distribuída perante este Juízo da 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões. Pede, ao final, a procedência do pedido. Instruiu o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

Determinada a emenda a inicial, a Requerente incluiu no polo passivo da 

ação o irmão e a mãe do Interditado, Id n. 9920474, a qual foi acolhida, 

designada audiência e determinada a citação/intimação dos Requeridos, Id 

n. 10069096. Foi certificado pela Oficial da diligência a impossibilidade de 

citação/intimação do Interditado em razão de sua debilidade física e 

emocional, Id n. 10719724. Os Requeridos (mãe e irmão do Interditado), 

não foram citados/intimados, Id n. 10822392. Realizada audiência, Id n. 

10931167, foi esclarecido pela Requerente que pretende ser curadora do 

Interditado/seu primo, uma vez que o atual curador não possui condições 

de exercer tal múnus em razão de ter sofrido um acidente vascular 

cerebral. Requereu, por fim, a concessão da curatela provisória para que 

possa representar o Interditado perante os órgãos Públicos. Por decisão 

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, em razão da existência da ação de n. 

1023101-50.2017.811.0041 em trâmite perante este Juízo da 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, foi declinada a competência, Id n. 

10963997. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

12272263. A Requerente manifestou pela procedência dos pedidos, Id n. 

12610613. Relatei. Fundamento. Decido. Primeiramente, observa-se que 

tentada a citação/intimação dos Requeridos, não se logrou êxito, Id n. 

10822392. Entretanto, constata-se que desde o ano de 2003 quem exercia 

a curadoria do Interditado era seu pai, Id n. 9252683, o que se presume 

que os Requeridos (mãe e irmão) não possuem interesse em tal múnus. 

Dito isso, passo a análise do pedido. Como visto no relatório, busca-se a 

substituição de curador do Interditado. Observa-se, mormente pelo que se 

extrai dos autos e do relatório de estudo social que a Requerente trabalha 

e, por conta disso, tem o apoio de sua filha e seu genro nos cuidados do 

Interditando, não havendo assim, indícios que desabonem a sua conduta 

em exercer o encargo da curadoria. Desta feita, a prova produzida 

converge, sem dúvida, para a conclusão de que é viável a substituição de 

curador. Neste sentido: Pedido de substituição de Curatela. Postulante que 

cuida do interdito, em substituição ao pai falecido. Conjunto probatório que 

autoriza a substituição da curatela. Curador que deverá prestar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 255 de 581



compromisso e administrar com responsabilidade os rendimentos do 

incapaz Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00033246220098260396 SP 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre a Requerente, conforme postulado, 

que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo exposto, e 

mais que dos autos consta, nomeio ao Interditado Eliseu Manoel de Arruda, 

curadora, em substituição, a Sra. Juraci de Arruda Araújo, em razão do 

mesmo estar incapacitado de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora 

nomeada, especialmente para: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (prima do 

Interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias. Sem custas. P.I.C. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 4 5 1 8 0 6 3  1 8 0 8 0 2 1 7 1 4 4 1 8 5 8 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 5 2 0 7  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008300-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY DE OLIVEIRA MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FIRMO DE OLIVEIRA OAB - 008.728.471-52 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DE LIMA MONTEIRO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 (vinte) dias 

Dados do Processo: Processo: 1008300-32.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: GABRIELLY DE OLIVEIRA MONTEIRO Endereço: Rua da Paz, 42, 

Residencial Santa Inês, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-272 Nome: RENATA 

FIRMO DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS 

DE OLIVEIRA, 42, - LADO PAR, RESIDENCIAL SANTA INÊS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78051-283 Parte Ré:Nome: REINALDO DE LIMA MONTEIRO Endereço: 

RUA G, q 6 bloco 6 apto 102, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-254 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, 

que encontra-se, atualmente, em lugar incerto e não sabido, para no prazo 

de 05(cinco) dias, tomar ciência da proposta de acordo apresentada pelo 

executado, requerendo o que de direito para fins de prosseguimento do 

feito, conforme o despacho abaixo transcrito: Despacho: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1008300-32.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Acolho o pedido de Id n. 11245952 

e suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação, diante do contido na certidão de Id n. 11057072, 

intime-se a representante legal da Exequente, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a 

proposta de acordo apresentada pelo Executado, Id n. 10473567, 

requerendo o que de direito para fins de prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Após, dê-se vista dos autos ao d. 

Defensor Público para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se foi 

procurado para manifestar interesse no prosseguimento deste feito. Em 

seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Assinado eletronicamente por: ALBERTO PAMPADO NETO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 1 5 2 5 4 3 8  1 8 0 1 2 9 1 5 4 5 5 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 7 9 2 6  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1052132 Nr: 47469-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDSS, GMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA 

- OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente da CGJ e nos termos da ordem de 

serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os autos para intimação da 

autora para manifestar sobre a certidão negativa, no prazo de 5 dias.

 Edital de Intimação

 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

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 916387 Nr: 41043-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 237354 Nr: 6374-19.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINOZETE MIRIAM RIBEIRO DE SOUZA, LUIZ ALBERTO 

DO CARMO ALVES RIBEIRO, AUREA ARLETE ALVES MONTEIRO, 

LODIVETE ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIA NATÁLIA ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:, SEBASTIÃO ISALTINO DE 

SOUSA - OAB:4.499, SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ISALTINO DE 

SOUSA - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 14957 Nr: 13214-21.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENZO MATIAL JAUNE, EDSON JAUNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joseph Jaune rep. por Alda Righe 

Jaune, CRISTIAN JAUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, ANDRÉA GASPERIN ANDRADE - OAB:6849-B/MS, 

EROMAR BARBOSA BELÉM - OAB:OAB/MT 7003, RICARDO NEGRÃO - 

OAB:138.723/SP, RODRIGO TAMBUQUE RODRIGUES - OAB:259.905/SP, 

SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/PR

 Nos termos da Normas da Corregedoria, impulsiono os autos para 

intimação das partes para audiência de mediação/conciliação, a qual foi 

designada para o dia 18 de Outubro de 2018, às 10:30 horas. Nos termos 

do enunciado 27 do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – 

FONAMEC, solicito as devidas intimações das partes e advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1155777 Nr: 34236-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021/MT

 Nos termos da Legislação vigente da CGJ e nos termos da ordem de 

serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os autos para intimação da 

autora para impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1167507 Nr: 39030-77.2016.811.0041

 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: MOSF, PHSF, EMSF, HHVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 

- OAB:19.000 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso, e, por não haver divergência ou interesse de incapaz, homologo 

o acordo de fls. 93/94, no que diz respeito à retificação da partilha, que 

ficará fazendo parte integrante da sentença prolatada às fls. 79/80, e que 

no mais, fica mantida em seus fundamentos. Assim sendo, e, 

considerando o certificado às fls. 98, expeça-se o que mais necessário 

ao cumprimento da sentença, observando-se o acordo de fls. 93/94, a fim 

de arquivar este processo com as cautela de estilo. Por fim, procedam-se 

as retificações e anotações necessárias, inclusive na autuação, por se 

tratar de arrolamento sumário, conforme já determinado por este Juízo às 

fls. 80v. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035459-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. A. (EXEQUENTE)

A. D. S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ALEXSSANDER SOUZA AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas ao mês de novembro de 2.017, 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. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037315-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. A. F. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA BENEDITA AIRES OAB - 034.310.441-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FRIOZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 

independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 

efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036743-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. A. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DE AMORIM OAB - 029.425.111-17 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 

independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 

efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 03 de agosto de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825353 Nr: 31365-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDCCDO, IJCC, BCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO HENRIQUE SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:14692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELICA BEATRIZ DE CERQUEIRA 

CALDAS DE OLIVEIRA, Cpf: 04500147110, Rg: 586313, Filiação: Benvinda 

de Cerqueira Caldas e Aurelio Mendes de Oliveira, data de nascimento: 

09/04/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar e 

atualmente em local incerto e não sabido IGOR JUNIOR CERQUEIRA 

CALDAS, Filiação: Benvinda Cerqueira Caldas e Aurélio Mendes de 

Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO dos embargados, para que 

regularizem suas representações processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Embargos à ExecuçãoAutos n.º 

825353Verifico que os Embargados obtiveram a maioridade civil, conforme 

se verifica nos documentos pessoais juntados nos autos em apenso.Por 

consequência, declaro suspenso o trâmite processual e determino as 

intimações pessoais dos Embargados, para que regularizem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (art. 76, § 1º, II, do C.P.C.). Não havendo localização, expeça-se 

edital a fim de intimarem os Embargados para regularizarem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

r e v e l i a .  ( a r t .  7 6 ,  §  1 º ,  I I ,  d o  C . P . C . ) . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de fevereiro 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.

Resumo da Inicial: Ação de Embargos à Execução, ingressada pelo Aurélio 

Mendes de Oliveira, em face de Angélica Beatriz de Cerqueira Caldas e 

Igor Junior Cerqueira Caldas de Oliveira, representados por sua genitora 

Benvinda Cerqueira Caldas.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332867 Nr: 3686-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDCCDO, IJCC, BCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO HENRIQUE SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:14692/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5.340/MT, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELICA BEATRIZ DE CERQUEIRA 

CALDAS DE OLIVEIRA, Cpf: 04500147110, Rg: 586313, Filiação: Benvinda 

de Cerqueira Caldas e Aurelio Mendes de Oliveira, data de nascimento: 

09/04/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar e 

atualmente em local incerto e não sabido IGOR JUNIOR CERQUEIRA 

CALDAS, Filiação: Benvinda Cerqueira Caldas e Aurélio Mendes de 

Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES acima 

qualificados, para regularizarem suas representações processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

332867Verifico que os credores obtiveram a maioridade civil. (fls. 

16/17).Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal dos Exequentes, para regularizarem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não havendo localização, expeça-se edital a 

fim de intimarem os Exequentes para regularizarem suas representações 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com 

fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do NCPC).Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de fevereiro 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, 06 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332864 Nr: 3676-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDCCDO, IJCC, BCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA- 

CURADOR- - OAB:11.665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO HENRIQUE SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:14692/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5.340/MT, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:, WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8862

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELICA BEATRIZ DE CERQUEIRA 

CALDAS DE OLIVEIRA, Cpf: 04500147110, Rg: 586313, Filiação: Benvinda 

de Cerqueira Caldas e Aurelio Mendes de Oliveira, data de nascimento: 

09/04/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar e 

atualmente em local incerto e não sabido IGOR JUNIOR CERQUEIRA 

CALDAS, Filiação: Benvinda Cerqueira Caldas e Aurélio Mendes de 

Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES acima 

qualificados, para regularizarem suas representações processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia, 

ingressada por Angélica Beatriz de Cerqueira Caldas, Igor Junior 

Cerqueira Caldas de Oliveira e Benvinda Cerqueira Caldas, em face de 

Aurélio Mendes de Oliveira

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

332864Verifico que os credores obtiveram a maioridade civil. (fls. 

16/17).Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoal dos Exequentes, para regularizarem suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não havendo localização, expeça-se edital a 

fim de intimarem os Exequentes para regularizarem suas representações 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com 

fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do NCPC).Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de fevereiro 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, 06 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 842767 Nr: 46776-98.2013.811.0041

 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: ISABEL CRISTINA DA SILVA MONTANIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALTAMIR JOSE DE SOUZA 

SILVA, CINDY PEREIRA LEITE, KARINE BARBOSA LIMA SILVA, ANTONIO 

AUGUSTO ORTOLAN SILVA, L. C. M. S., A. J. S. S. J.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalbro Monge Alcantara da 

Silva - OAB:OAB/MT 20.513/O, Defensoria Pública - OAB:, GISELDA 

NATALIA DE SOUZA WINCK ROCHA - OAB:6069, LUCILO DE FREITAS 

MACEDO FILHO - OAB:14.415/MT

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicda para os 

advogados Defensoria Pública, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK 

ROCHA OAB/MT Nº 6.069, e LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB/MT 

14.415 UFMT , impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)Ante o exposto e por tudo que 

nos autos consta, ACOLHO o pedido da parte autora por sentença (art. 

487, I do NCPC) a fim de RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL entre a Autora: 

ISABEL CRISTINA DA SILVA MONTANIA e o de cujus: ALTAMIR JOSÉ DE 

SOUZA SILVA pelo período de meados de 1.996 ...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 335929 Nr: 6688-91.2008.811.0041

 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: LAILAH HAMMOUD FARES, JAMAL HAMMOUD FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES MOREIRA 

CARDOZO, HAMER HAMMOUD FARES, SAMIR HAMMOUD FARES, 

Cristiane Hammound Fares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT, CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES - 

OAB:9372

 Impulsiono o feito com intimação do advogado CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES, OAB/MT 9.372, para apresentar nos autos defesa dos seus 

clientes, requeridos, em 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1145395 Nr: 29810-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE HELENA FERRERI - 

OAB:69.011/SP, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - 

OAB:16.466, SABRINA ZAMANA DOS SANTOS - OAB:262.465/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernando Oliveira - 

OAB:OAB/MT 13597, Lisandra Prates Mansor - OAB:OAB/MT

 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 
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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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902223 Nr: 31485-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMMDS, EMDS, MMDS, WBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITOR MANOEL MAIOLINO DA SILVA, 

Rg: 3003249-0, Filiação: Marcilene Maiolino dos Santos e Anderson Bispo 

da Silva, data de nascimento: 24/08/2002, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido EMANUELLE MAIOLINO DA SILVA, Cpf: 

07544177190, Filiação: Marcilene Maiolino dos Santos e Anderson Bispo 

da Silva, data de nascimento: 23/12/2005, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido WALISON BISPO DA SILVA, Cpf: 03043503112, 

Filiação: Marcilene Maiolino dos Santos e Anderson Bispo da Silva, data de 

nascimento: 29/04/2007, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT e atualmente 

em local incerto e não sabido MARCILENE MAIOLINO DOS SANTOS, Cpf: 

03043503112, Rg: 180.39.32.4, Filiação: Aldenita Constatino dos Santos e 

Pedro Maiolino dos Santos, data de nascimento: 16/06/1987, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, convivente, segurança. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 902223Desse modo, intime-se 

pessoalmente os Autores, 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, 10 de maio 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.: 1120203 Nr: 18841-78.2016.811.0041

 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: SAX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:14.795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE ACACIA XAVIER, Cpf: 

01598630156, Rg: 183152240, Filiação: Lucineide Ramos Xavier e 

Benedito Orlando Xavier, data de nascimento: 28/07/1987, brasileiro(a), 

solteiro(a), estudante. 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.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde jásua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por fim conclusos.Após, 

concluso.Cumpra-seCuiabá, 23 de fevereiro de 2017.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

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.: 458719 Nr: 28543-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. F. S. S., MAURINA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data afixei nos átrios do Fórum o edital retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 838707 Nr: 43294-45.2013.811.0041

 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: WANESSA ARANDA GOMES MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA JULIANA 

ANDREUZZA VICENTINI DUARTE - OAB:15241, ERICO DE OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:2889/MS

 Vistos, etc.

Código: 838707

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme determinação de fls. 188, segundo parágrafo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 165198 Nr: 15147-24.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGSC, EDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 165198

O Executado foi intimado pessoalmente na data de 20.01.2018 (fls. 84), 

mas deixou de apresentar defesa.

Considerando os pedidos de fls. 85/85 – verso e fls. 87/87 – verso, dê-se 

vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 805474 Nr: 11937-47.2013.811.0041

 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: ETG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB, LEGL, ETG, JPL, WPL, TBL, EDEML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484, MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - OAB:11112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 805474

Intime-se a parte Autora, para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 818869 Nr: 25158-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYNAIR ALVES DE SOUZA - 

OAB:4902 MT, IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - OAB:9.486, JÔNATAS 

PEIXOTO LOPES - OAB:20.920-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 818869

Solicite-se ao Juízo Deprecante que devolva a (s) carta (s) precatória (s) 

(fls. 77 e 86), cumprida (s) ou não.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 750506 Nr: 2228-22.2012.811.0041

 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: EVSM, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 750506

O Requerido não demonstrou resistência quanto ao pedido de desistência, 

pois apesar de intimado (fls. 186) acerca do despacho de fls. 177 deixou 

transcorrer in albis o prazo.

Assim sendo, HOMOLOGO o pedido de desistência por parte da autora da 

presente Ação (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente demanda 

sem resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Nos termos do art. 90 do C.P.C. , condeno a parte Autora ao pagamento 

das despesas processuais, se existentes, bem como em verba honorária 

no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Contudo, 

por conta dos benefícios da assistência judiciária estendida a ela (fls. 22), 

a obrigação ficará suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos 

do art. 98 , § 3.º do C.P.C.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1132290 Nr: 24008-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA, 

SIMONE APARECIDA ALVES, ROBERTO CANDELÁRIO DE SOUZA FILHO, 

ELEN REGINA ALVES DE ARRUDA, RODOVAL AUGUSTO DE SOUZA, 

CARLOS ROBERTO DE SOUZA, LUANA CAROLINE PERES DE SOUZA, 

RAQUEL URSOLINA DE SOUZA, MARIA CRISTINA PERES DOS SANTOS 

DE SOUZA, RAFAELA CANDELÁRIA PERES DE SOUZA, CAMILA 

CRISTINA PERES DE SOUZA, LJSDS, MIGUEL INÁCIO DA SILVA, MVSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 380231 Nr: 15892-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPSL, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDL

 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 Pinto Liberatti - 

OAB:OAB/MT 5906, William Tadeu Rodrigues Dias - OAB:OAB/MT 

700

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 380231

Às fls. 124/125 decretou-se prisão civil do devedor; entretanto, verifico a 

existência de erro material contido na decisão, uma vez que o devedor do 

objeto da ação é o Senhor Edvaldo Lima de Lara. Assim sendo, chamo o 

feito à ordem, para estabelecer que eventual mandado de prisão deve ser 

expedido em desfavor de Edvaldo Lima de Lara.

O objeto da ação compreende aos meses de maio de 2.013 (fls. 124/125) 

até a presente data, pois as prestações que se vencerem no curso da 

ação devem ser incluídas automáticas ao objeto da ação. (Súmula n.º 309 

do S.T.J., c/c art. 323 do C.P.C.).

 Não obstante a petição de fls. 130/131, o Exequente informa que o débito 

ainda persiste no valor de R$ 13.978,55 (treze mil novecentos e setenta e 

oito reais e cinquenta e cinco centavos), referentes ao período de maio de 

2.013 a julho de 2.015. Ao final, requer seja expedido novo mandado de 

prisão, a fim de ser encaminhado à delegacia de captura para a devida 

inclusão junto ao sistema de segurança a nível estadual e nacional.

 Levando-se em conta as retificações acima realizadas, expeça-se novo 

mandado de prisão, a ser encaminhado à delegacia de captura para a 

devida inclusão junto ao sistema de segurança a nível estadual e nacional, 

conforme pleiteado às fls. 148.

 Após, intime-se a parte Exequente, para se manifestar em 05 (cinco) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 343145 Nr: 13372-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLGP, GGP, KFGP, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GXP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

DO AMARAL - OAB:8.345, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim sendo, determino:i)A pesquisa BACENJUD, da existência de 

saldos e aplicações financeiras em nome do devedor Gedilson Xavier 

Pinto, bem como a localização de novo endereço. Existindo saldo razoável 

para a garantia do juízo, bloqueie-se a importância encontrada e, 

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. Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, apresentar manifestação em 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil. Na hipótese negativa, faculto à exeqüente indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a 

remessa do presente feito ao arquivo;ii)O protesto do pronunciamento 

judicial, nos termos do art. 528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, 

após as devidas atualizações;iii)Seja expedido ofício ao Ministério do 

Trabalho e Emprego – M.T.E., solicitando informações quanto a existência 

de contrato de trabalho em nome do devedor.Indefiro o pedido de fls. 202, 

último parágrafo, ante a existência de sistemas eletrônicos que 

possibilitam a busca de endereço do executado, tais como Infoseg, 

Bacenjud.Ainda, levando-se em consideração a inexistência de C.P.F., ou 

R.G., do executado, caso a pesquisa não seja realizada por conta da 

ausência de tais dados, determino a intimação da parte Exequente, para 

apresentar o R.G., e o C.P.F., do devedor. Após, proceda-se nova 

pesquisa via Bacenjud, conforme deliberado no item “i”.Com o cumprimento 

de todas as determinações realizadas nos autos, intime-se a parte 

Exequente, para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 06 de agosto de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 781579 Nr: 35184-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVJDSC, MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 Vistos, etc.

Autos n.º 781579

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por MARCOS 

VINÍCIUS JOSÉ DA SILVA, menor representado por sua genitora, Senhora 

MARIANA JOSÉ DA SILVA, em face de MANOEL SEBASTIÃO DO CARMO.

Às fls. 77 determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito.

Diante da impossibilidade de intimação pessoal (fls. 80), expediu-se 

intimação via edital com a mesma finalidade da decisão de fls. 77 (fls. 

81/82), cujo prazo transcorreu in albis. (fls. 83)

Com vistas dos autos, o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável à extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do C.P.C. (fls. 

84/84 – verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Marcos Vinícius 

José da Silva, menor representado por sua genitora, Senhora Mariana 

José da Silva, em face de Manoel Sebastião do Carmo.

Em que pese a Autora ter sido devidamente intimada para que promovesse 

os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

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, 06 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1311557 Nr: 11290-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, IIDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVALDO ALVES DE FARIAS - 

OAB:23264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1311557

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão 

disto a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO ART. 528 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL

 Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de abril, maio e junho de 2.018 

no valor de R$ 4.169,40 (quatro mil cento e sessenta e nove reais e 

quarenta centavos), 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.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DO ART. 523 DO NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL

 Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor débito no valor de R$ 21.762,95 (vinte e um mil setecentos e 

sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), referentes aos meses 

de janeiro de 2.017 a março de 2.018, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o 

protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial 

de incidência da multa é a intimação do devedor.

A intimação deve ser feita na pessoa do advogado constituído, por meio 
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de publicação no diário oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor for 

representado pela Defensoria Pública ou não tiver representante nos 

autos, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 

2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV).

 Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º).

Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC 523 § 3º e 831).

O devedor pode apresentar impugnação, independente da penhora, 

alegando os temas apontados no rol legal (CPC 525 § 1º).

Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de efeito 

suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da prestação 

(CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a imposição 

de caução (CPC 521 I).

Expeça-se ofício ao órgão empregador do Executado: AgroAmazônia 

Produtos Agropecuários S.A., situado na Avenida Tenente Coronel Duarte, 

n.º 1.777, Bairro do Porto, em Cuiabá – MT (fls. 06, segundo parágrafo), 

para que proceda com o desconto de R$ 500,00 (quinhentos reais) na 

folha de pagamento do Executado em observância ao acordo realizado na 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato C/c 

Definição de Guarda e Pensão Alimentícia, Processo n.º 462/2008, que 

tramitou perante esse Juízo, sob pena de incorrer no ilícito penal tipificado 

no art. 330 do Código Penal (Desobediência) e no do art. 22 da Lei de 

Alimentos (Contra a Administração da Justiça).

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1031588 Nr: 37568-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAM, GHOM, MFOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

REQUERIDA, NA PESSOA DE SEU PATRONO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA PROCEDER AOS ATOS QUE LHE 

COMPETEM NO EXERCÍCIO DE REFERIDO ENCARGO, EM DEFESA DA 

CURATELADA, ALERTANDO-A DE QUE OS AUTOS ESTÃO COM VISTA 

PELO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023956-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL IVO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO ELEUTERIO DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

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. Em razão dos documentos 

acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde do requerido, 

estando impossibilitado de exercer suas atividades civis, sem condições 

de receber alta neste momento (probabilidade do direito); havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas; 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela, diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido 

e nomeio ADEMIL IVO DE LIMA como curador provisório do interditando 

OTAVIO ELEUTERIO DE LIMA FILHO, a fim de que possa assisti-lo, nos 

atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). 

Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 

Considerando que o interditando se encontra internado na UTI, determino a 

realização de prova técnica quanto a sua capacidade, devendo o Senhor 

Gestor agendar data, para que, o médico oficial credenciado pela 

Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo independente de 

compromisso, compareça no referido local, para exercer o seu múnus. 

Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, que 

desempenhará seu encargo, independentemente de compromisso, 

devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após a realização 

do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) 

Qual a doença do requerido?; b) Qual o CID?; c) A enfermidade ou 

deficiência retira do requerido o necessário discernimento para os atos 

negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se por causa 

duradoura ou transitória o requerido pode exprimir sua vontade?; e)Se 

transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; f) Se 

demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade de 

curatela?. Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes. Além 

disso, considerando a situação física que se encontra o requerido, e que 

a constatação do estado de sua capacidade física e mental, dar-se-á por 

perito oficial do Estado, dispenso a audiência de entrevista[1]. Diante da 

dispensa da audiência para entrevista do requerido, cite-o, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar o pedido (art. 752, do 

CPC). Decorrido o prazo, e não havendo impugnação, desde já, nomeio, 

nos termos do art. 752, §2º, do CPC, curador especial ao requerido, na 

pessoa da douta Defensora Pública que deverá ter vista dos autos, para 

apresentar impugnação. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá - MT, 07 de agosto de 2018. Luis Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito [1] Interdição. Necessidade de interrogatório do 

interditando. Somente em casos especiais, de pessoas gravemente 

excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no 

interesse do interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud 

THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 

44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024575-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAYR DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1024575-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VERA LUCIA RODRIGUES 

REQUERIDO: ELAYR DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos, etc. Este processo, 

por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua 

o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Analisando os autos, conforme documentos em anexo (Id 

14581990) vê-se que já houve a decretação da interdição da Srª Elayr de 

Oliveira Rodrigues , sendo sua atual curadora a Srª Inerina Francisca 

Rodrigues, ocorre que a atual curadora está com problemas de saúde, 

tendo sua curatela provisória decretada neste juízo. Portanto, observando 

a situação atual da curadora, entendo presentes os requisitos para 

concessão da tutela antecipada, ante a verossimilhança do alegado e os 

documentos juntados aos autos, sendo presumível o prejuízo que a 

demora na decisão lhe causará, com a demora no recebimento dos 

benefícios a que faz jus e na administração de seus bens; além de ser 

pacífico a reversibilidade da medida, se necessário, com fulcro no artigo 

300 do CPC, defiro, parcialmente, os feitos da antecipação da tutela, 

nomeando curador provisório a interditada, a Srª. VERA LUCIA 

RODRIGUES, que a representará em todos os atos de sua vida civil, 

exceto para contrair empréstimos e alienar bens. Prestado o compromisso, 

expeça-se o competente alvará Determino a realização de ESTUDO 

PSICOSSOCIAL, através de profissionais em exercício nesta Vara, vindo o 

laudo aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, dê-se vista ao douto 
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representante do Ministério Público. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006777-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZA ELENA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1006777-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IZA ELENA DUARTE 

REQUERIDO: JOSE GABRIEL DA CUNHA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por IZA ELENA DUARTE em face de JOSÉ GABRIEL 

DA CUNHA. Alega a requerente que é enteada do interditando que está 

com 85 (oitenta e cinco) anos de idade e sofre de problemas físicos 

(cegueira) e neurológicos (mal de Alzheimer), dependendo de regular 

manutenção de tratamento médico. Aduz que o Sr. Willian (filho do 

enteado, sem vinculo de parentesco com o Sr. José), prendeu o 

interditando em um quartinho da casa, passando seus dias praticamente 

abandonado. Declara que na ultima visita ao Sr. José foi constatado que o 

mesmo estava fazendo suas necessidades biológicas na roupa e no 

quarto, ante a ausência de assistência. Alega ainda que o Sr. Willian tem 

impedido a requerente e demais familiares de visitarem o interditando. 

Requereu a concessão da tutela de urgência para que a requerente seja 

nomeada curadora provisória do interditando. No Id. 12296737, decisão 

nomeando curadora provisória ao interditando sua enteada Srª IZA ELENA 

DUARTE e designando audiência de entrevista. Termo de compromisso, Id. 

12367048. Alvará, Id 12367447. Termo de audiência de entrevista do 

interditando, Id. 13263843. Relatório de Estudo Interprofissional, Id 

13924030. O Sr. Willian Coleta Duarte, atual cuidador do interditando, 

habilitou nos presentes autos e juntou documentos, requerendo o bloqueio 

imediato da conta corrente do interditando, evitando saques e/ ou retiradas 

até sentença, visto que o uso dos recursos da aposentadoria devem ser 

de uso exclusivo do idoso e que a imprecisão, inconsistência e a evasão 

nos relatos dos autos comprovam que os gastos com os recursos da 

aposentadoria do interditado foram ilegais e que nenhum real foi realmente 

revertido em benefício do interditado, Id 13977104. No Id. 14062196, 

manifestação da requerente Iza Elena, alegando que de fato o cartão do 

curatelado está em sua posse há dois meses, esclarece que o mesmo foi 

utilizado para quitação de débitos pretéritos acumulados junto à Unimed, 

realização de novo plano de saúde particular (completo e nacional) ao Sr. 

José, pagamento de despesas bancárias para retirada de extratos, dentre 

outras, além de saques em dinheiro disponibilizados para manutenção das 

despesas do Sr José (e repassados ao curador de fato, por meio da 

genitora deste), sendo que, todas as despesas estão acompanhadas de 

recibos ou notas. Esclarece ainda, que desde quando assumiu a curatela 

(há dois meses), foram depositados dois salários de aposentadoria (um 

por mês), sendo que os valores não utilizados nas despesas acima se 

encontram guardados na conta, não sendo utilizado para outras 

finalidades, até porque a Autora dispõe de sua aposentadoria. Requer a 

designação de audiência de instrução com a oitiva de testemunhas e para 

elucidar e comprovar os fatos. A representante do Ministério Público 

manifestou, Id.14130698, pela intimação da Srª Iza para que preste contas 

retroativamente à data da assinatura do termo de compromisso de 

curadora, dos valores recebidos titularizados pelo incapaz, bem como pelo 

bloqueio das contas bancárias do idoso e a expedição de oficio judicial ao 

órgão pagador do interditando. Manifestação do Sr. Willian Coleta Duarte, 

Id 14191951, requerendo o bloqueio imediato da conta do interditando, a 

prestação de contas por parte da curadora provisória bem como a 

recomposição do patrimônio lesado do interditando. A requerente 

manifestou no Id. 14392120, pela improcedência do incidente de oposição 

à ação de interdição, requerendo que seja mantida a curatela formal e 

legal com a oposta Iza Elena. É o relato. Decido. Cuida – se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por IZA ELENA DUARTE em face de JOSÉ GABRIEL 

DA CUNHA. Ocorre que durante a instrução processual o Sr. Willian Coleta 

Duarte, atual cuidador do interditando, habilitou nos presentes autos e 

juntou documentos, requerendo o bloqueio imediato da conta corrente do 

interditando, tendo em vista que a atual curadora não vem repassando o 

valor da aposentadoria do interditando para ser gasto com o mesmo, 

privando – o de seus direitos civis por não estar usufruindo dos proventos 

que lhe cabe. Compulsando os autos observo que foram juntados extratos 

da conta bancária do interditando, demonstrando retiradas no mês de 

agosto no dia 01/08/2018 – R$ 5000,00 (cinco mil reais), dia 02/08/2018 – 

R$ 5000,00 (cinco mil reais) e dia 03/08/2018 – R$ 5000,00 (cinco mil 

reais), Id. 14595253, constam mais retidas realizadas pela curadora 

provisória, sendo que não existe nos autos provas que os valores foram 

repassados para o interditando. Deste modo, resta evidente de que o 

levantamento dos referidos valores da conta bancária do civilmente 

incapaz vem sendo destinados a interesses contrários ao interditando, 

visto que a própria curadora relatou no laudo técnico: “(...) não passou o 

dinheiro para o velho, não realizou compras domésticas, pagamentos de 

medicamentos ou demais despesas do idoso, verbalizando que nunca foi 

procurada pelo Sr. Willian para pagar as despesas do curatelado (...) 

justificando que com o dinheiro pagou a advogada atuante no processo 

em tramite de curatelado Sr. José (requerido), pagou o cemitério do 

enteado do idoso, além de ter realizado o pagamento do plano de saúde 

Unimed (...) informa que retira para si a importância de R$ 2000,00 da 

aposentadoria do curatelado como ajuda de custo (...)”. No parecer 

técnico do relatório de Estudo Interprofissional Id 13924030, a assistente 

social e a psicóloga relataram que: “(...) mediante o atendimento a Sra. Iza 

Helena Duarte, notou se que a mesma apresentava ansiedade e 

nervosismo ante os questionamentos detalhados acerca das ocorrências, 

a requerente se colocava confusa, expondo respostas vagas e 

inconsistentes. questionada acerca do seu desejo em acolher o idoso em 

sua residência, a mesma informou que desejava a presença do Sr. José 

para que o mesmo tivesse a companhia de seus amigos que viviam no 

bairro, direcionou de forma imprecisa o histórico da vivencia do idoso. 

Quanto ao valor da aposentadoria os quais deveriam ser de uso exclusivo 

a beneficio do idoso. A requerente denotou imprecisão nos relatos, 

informou que não repassou o valor para serem gastos com as despesas 

do requerido, uma vez que seu atual cuidador Sr. William não lhe solicitou 

e por acreditar que o mesmo iria utilizar o dinheiro de forma desonesta 

(...)”. Denota-se do estudo interprofissional, dos extratos anexos e das 

demais provas nos autos de que existe suspeita de fraude na 

administração do patrimônio do interditando, visto que foram realizadas 

várias retiradas de valores da conta do incapaz, sem nenhuma prestação 

de contas por parte da curadora, valores estes que poderiam estar sendo 

usados pelo Sr. José, visto que possui doenças decorrentes da idade e 

necessita de cuidados especiais, o que não aconteceu, deste modo, 

entendo pelo bloqueio da conta bancária do incapaz, com o fim de coibir o 

ato ilícito supostamente praticado pela curadora provisória. A 

jurisprudência tem entendido pelo bloqueio das contas em situação 

análogas a essa, vejamos: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS 

- Agravo de Instrumento : AI Processo AI 70054408596 RS Orgão Julgador 

Sétima Câmara Cível Publicação Diário da Justiça do dia 19/07/2013 

Julgamento 17 de Julho de 2013 Relator Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves Ementa INTERDIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO 

DOS VALORES EXISTENTES NAS CONTAS E/OU APLICAÇÕES DA FILHA 

DA COMPANHEIRA DO INTERDITANDO. CABIMENTO. 1. Diante da notícia 

de que os valores decorrentes da venda de imóvel pertencente ao 

interditando, foram depositados tanto na conta da companheira deste, bem 

como na conta da filha da companheira, mostra-se cabível o bloqueio das 

contas destas, mormente quando o interditando aparenta estar 

incapacitado para a prática dos atos da vida civil. 2. A interdição é instituto 

destinado a proteger a pessoa e os bens do incapaz, sendo que a 

eventual interdição somente se justifica no interesse dele e não no 

interesse ou na conveniência da sua família. Recurso desprovido. (Agravo 

de Instrumento Nº 70054408596, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

17/07/2013) Quanto à situação da curatela do interditando, observando 

que o Sr. José está residindo atualmente com o |Sr. Willian, sendo bem 
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cuidado, conforme relatório de Estudo Interprofissional Id 13924030, 

relatara que: “(...) desta feita, mediante o estudo realizado, no ato do 

atendimento, a equipe técnica não constatou circunstâncias 

contraproducentes que possam colocar em risco a vida do idoso, uma vez 

que o mesmo se encontra acolhido e recebendo a atenção necessária 

para o seu bem estar, integridade física e mental. Mediante as 

observações e buscado a garantia do bem estar, da integridade e dos 

direitos do idoso, sugere – se que o Sr. José Gabriel permaneça sob os 

cuidados exclusivos do Sr. William Coleta, bem como este assuma 

legalmente a função de curador do idoso. Nada foi observado que 

pudesse causar impedimentos para tal fato (...)”. Ademais, dispõe a 

jurisprudência que: SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR A INCAPAZ - 

POSSIBILIDADE - MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. - O pedido de 

substituição de curador, tem por escopo a proteção da pessoa e dos bens 

do próprio que, em razão de provisória ou plena incapacidade, se torna 

incapacitado para os atos da vida civil. - Considerando que o interesse do 

interditado deve prevalecer, e havendo recomendação, pelos estudos 

sociais, no sentido de mudança da curatela para o bem estar do 

curatelado, impõe-se a confirmação da sentença. - Recurso não provido. 

(TJ-MG - AC: 10702095782729001 MG , Relator: Ana Paula Caixeta, Data 

de Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 03/07/2013, undefined). (grifo nosso). Desta feita, 

considerando que os interesses do interditando devem prevalecer e 

verificando pelo relatório de estudo interprofissional que o idoso está 

sendo bem cuidado com o atual cuidador, sugerindo a equipe 

interprofissional que o incapaz permaneça sob os cuidados do Sr. Willian, 

entendo que está é a decisão mais acertada no momento. Assim, 

vislumbro que as verossimilhanças das alegações vieram embasadas nos 

extratos bancários, bem como pelo estudo social realizado com as partes, 

informando que o interditado está sendo possivelmente lesado pela sua 

atual curadora, necessitando de urgente intervenção. Posto isto, coaduno 

com o parecer Ministerial de ID 14130698, DETERMINO o bloqueio das 

contas bancárias do Sr. JOSÉ GABRIEL DA CUNHA. DETERMINO de ofício 

a substituição de curador ao Sr. JOSÉ GABRIEL DA CUNHA, nomeando o 

Sr. WILLIAN COLETA DUARTE como seu curador provisório, que o 

representará em todos os atos de sua vida civil, exceto para contrair 

empréstimos e alienar bens. Prestado o compromisso, expeça-se o 

competente alvará. Intime – se a Srª Iza Helena Duarte para que preste 

contas retroativamente à data de assinatura do termo de compromisso de 

curadora, dos valores recebidos titularizados pelo civilmente incapaz. 

Expeça – se ofício ao órgão pagador (Exército Brasileiro) para que faça 

depósito judicial da pensão do interditando, devendo os valores 

depositados em juízo serem retirados judicialmente mediante pedido 

fundamentado. Proceda – se via BACENJUD a quebra de sigilo bancário da 

Srª Iza Helena Duarte, visando a recomposição do patrimônio lesado do 

interditando. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência 

ao Ministério Público. Cuiabá, 07 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015145-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ROMEU DA CUNHA (REQUERENTE)

ANDRE JULIO DA CUNHA (REQUERENTE)

ROOSEVELT DA CUNHA (REQUERENTE)

RONILCE DA CUNHA MARIANO (REQUERENTE)

ROSEMARY DA CUNHA CAMPANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL SANTANA SALIONI OAB - MT18541/O (ADVOGADO)

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA OAB - MT18885/O (ADVOGADO)

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO)

ANNA ISABEL DE ARAUJO OAB - MT21531/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEA SILVA DA CUNHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1015145-17.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ANDRE JULIO DA CUNHA, 

GILSON ROMEU DA CUNHA, RONILCE DA CUNHA MARIANO, ROSEMARY 

DA CUNHA CAMPANHA, ROOSEVELT DA CUNHA REQUERIDO: DIONEA 

SILVA DA CUNHA Vistos, etc. ANDRÉ JULIO DA CUNHA, GILSON ROMEU 

DA CUNHA, RONILCE DA CUNHA MARIANO, ROSEMARY DA CUNHA 

CAMPANHA e ROOSEVELT DA CUNHA, devidamente qualificados nos 

autos, ingressaram em juízo com o presente ARROLAMENTO SUMÁRIO 

dos bens deixados por DIONEA SILVA CUNHA, falecida em 12/07/2016 (Id. 

1980375). Partilha de bens, id. 1980390. Carreou aos autos as certidões 

negativas dos “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal, Estadual/MT 

((Id 1980373) e certidão Municipal (Id 2402189). Certidão acerca da 

existência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, Id. 4961012. 

Decisão deferindo o recolhimento das custas processuais e emolumentos 

ao final do inventário, e nomeando o requerente como inventariante, Id. 

4633346. É o relatório. Decido. Cuida – de abertura de inventário proposto 

por ANDRÉ JULIO DA CUNHA, GILSON ROMEU DA CUNHA, RONILCE DA 

CUNHA MARIANO, ROSEMARY DA CUNHA CAMPANHA e ROOSEVELT 

DA CUNHA, dos bens deixados por DIONEA SILVA CUNHA, falecida em 

12/07/2016 (Id. 1980375). Verifica-se que, na presente ação foram 

cumpridas todas as formalidades legais. O inventariante cumpriu as 

determinações judiciais, anexou certidões negativas dos “de cujus” da 

perante a Fazenda Pública Federal Fazenda Pública Federal, Estadual/MT 

((Id 1980373) e certidão Municipal (Id 2402189). Certidão expedida pela 

CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, Id. 4961012. No 

caso dos autos, as provas documentais acostadas comprovam o título de 

herdeiros, cessionário e os bens do espólio, conforme exigência dos arts. 

659 e 660 do CPC. Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes 

capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com 

observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, 

também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o 

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, 

poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do 

inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz. Novo código civil 

“Partilha amigável. Se os herdeiros forem maiores e capazes, havendo 

acordo unânime, possível será a partilha amigável, que deverá ser feita 

mediante escritura pública, por termo nos autos ou por escrito particular 

homologado pelo juiz. Em qualquer caso será imprescindível a assinatura 

do instrumento por todos os interessados ou por procurador com poderes 

especiais “(RT,622:715, 606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 

541:298 E 567:235; RTJ, 98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; 

RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta forma, não há ôbice para a homologação 

do presente feito. Em face do exposto e por mais que dos autos consta, 

com fundamento no art.659 do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de bens deixados 

pelo falecimento de por DIONEA SILVA CUNHA, falecida em 12/07/2016 

(Id. 1980375), na forma descrita, por meio do esboço de Id 1980390, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. Expeça – se 

alvará para a venda do imóvel: Apartamento, nº 404, Bloco A III, 

Residencial Ipiranga, Rua José Feliciano de Figueiredo, Bairro Cidade Alta 

em Cuiabá, devendo o inventariante prestar contas e realizar o pagamento 

das custas judiciárias. Após, pago devidamente às custas processuais, 

expeça-se formal de partilha. Adotadas tais providências, promovam-se 

as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012973-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BUENO DE JESUS (AUTOR)

MARIA ABADIA FRANCISCO BUENO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JOAO GOBBO NETO OAB - MT21839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BUENO DE JESUS (RÉU)

MARIA ABADIA FRANCISCO BUENO (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1012973-34.2018 VISTOS, ETC. 

Analisando os autos, verifico que os autores não pleitearam os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, como também, não acostaram ao feito o 

comprovante de pagamento das custas e despesas judiciais, desta feita, 

faculto que seja comprovado o seu recolhimento, conforme autoriza o 

artigo 290, do NCPC. Às providências. Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031564-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031564-78.2017.8.11.0041 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 sentença de ID 14470848 - "(...) 

Ante o exposto,e por tudo o mais que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Exoneração de 

Pensão Alimentícia com Pedido de Tutela de Urgência para EXONERAR 

Daniel Alves Portilho da obrigação de prestar alimentos à Eduarda Paula 

Alves (filha), com efeitos a partir da citação[1]. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil/2015. Em decorrência, presentes os 

requisitos para a concessão da liminar reiterada nos autos, determino seja 

expedido ofício ao órgão empregador do demandado para que cesse os 

descontos relativos a prestação alimentar em folha de pagamento do 

requerido. Custas, despesas processuais e honorários pela requerida, 

suspensa a exigibilidade por fazer jus a justiça gratuita. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe." Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015009-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS SANTOS SANT ANA (REQUERENTE)

MARICELMA CRISTIANE DA LUZ SANTANA (REQUERENTE)

MAGDA REGINA DA LUZ SANTANA (REQUERENTE)

MARCIA MARIA DA LUZ SANT ANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015009-49.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de Expedição de Alvará Judicial apresentado por Magda Regina 

da Luz Sant’ana, Marcia da Luz Sant ‘ana, Maricelma Cristiane da Luz 

Sant’ana e Wellington dos Santos Sant’ana, todos qualificados nos autos, 

visando o recebimento do crédito atinente ao FGTS, depositados na Caixa 

Econômica Federal, não recebidas em vida pelo de cujus Ambrosio 

Antonio Sant’ana. Ao final, postulam a remessa de ofício à instituição 

bancária mencionada, com o desiderato de obter o saldo existente em 

favor do extinto, bem assim a expedição do alvará de levantamento, além 

da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinta e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social. Nesta toada, determino a expedição de ofício 

ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem 

são os dependentes habilitados do de cujus Ambrosio Antonio Sant’ana. 

Com a resposta do INSS nos autos, intimem-se os requerentes para 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

eventuais créditos depositados em favor do extinto, a título de FGTS. 

Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo 

positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos 

valores. Em tempo, verifico que os requerentes pretendem a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Desta feita, estando os postulantes assistidos pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, entendo que, a princípio, 

preenchem os requisitos legais para a concessão do benefício pretendido, 

razão pela qual o defiro. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 07 de 

agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027806-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYLZA PINHEIRO PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. P. S. (REQUERIDO)

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 1027806-91.2017.8.11.0041 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 14481067 - 

"(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável Post Mortem e, para tanto, RECONHEÇO e DECLARO a união 

estável entre Daylza Pinheiro Ponce e Jovane Bosco Silva, pelo período 

declarado nos autos, 3 anos, até 18/7/2015 (advento do óbito), para que 

produza os jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Sem 

custas e honorários, em decorrência da gratuidade concedida. 

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, 7 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013239-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANA PAULA SCHUCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (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 ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1013239-21.2018 VISTOS, ETC. 
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Inicialmente, necessário salientar que, de acordo com a exegese legal, as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme disposto 

no artigo 189, inciso II, do CPC, tal como é o caso dos autos, razão pela 

qual determino que se proceda com as anotações necessárias. De outro 

viés, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, conforme vindicado, o 

que faço com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, eis 

que os interessados acostaram aos autos declaração de hipossuficiência, 

além de estarem assistidos pelo Núcleo de Prática Jurídica – IES/MT, de 

maneira que fazem jus a benesse. No mais, considerando a existência de 

interesse de incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 

698 do CPC e, após, volvam-me conclusos para eventual homologação do 

acordo entabulado. Às providências. Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006933-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (REQUERENTE)

A. G. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (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 1006933-36.2018.8.11.0041 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 14490735 - 

"(...) 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 12296446, para que sejam produzidos seus 

jurídicos e legais efeitos, por conseguinte, DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

Lenes Monteiro de Oliveira e Amarildo Gomes de Oliveira, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a 

utilizar o nome de solteira, qual seja, Lenes Monteiro Salgado, bem assim 

para que sejam implementadas as demais obrigações assumidas na 

avença . Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Serviço Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome 

do cônjuge mulher, bem assim, sendo o caso, expeça-se Formal de 

Partilha, ficando o Serviço Registral competente autorizado a exigir, se 

necessário, os comprovantes de recolhimento de eventual imposto devido. 

Desnecessária a inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do 

Provimento nº 43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno 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. 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, 7 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: 1011065-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT21288/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. W. D. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011065-73.2017.8.11.0041 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 

14518016 - "(...) 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) RECONHECER e DECLARAR como 

existente a união estável entre Juliana Sousa Amorim e Pedro William 

Dahmer da Silva, a qual se iniciou em setembro de 2011 e se dissolveu em 

janeiro de 2017, para que produza os jurídicos e legais efeitos, (2) 

DETERMINAR a partilha do único bem imóvel no percentual de 50% para 

cada um dos exconviventes, (3) ESTABELECER a guarda de forma 

compartilhada, (4) REGULAMENTAR o direito de visitas do pai, em relação 

aos filhos, na forma descrita no corpo da sentença, e, por fim, (5) FIXAR 

pensão alimentícia em favor dos filhos Pedro Henrique Amorim Dahmer e 

João Manoel Amorim Dahmer, no percentual correspondente a 60% do 

salário mínimo vigente, ora equivalente a R$572,40 (quinhentos e setenta e 

dois reais e quarenta centavos), a ser depositado todo dia 10 (dez) de 

cada mês, na 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 

recíproca, custas e honorários pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade 

em decorrência da gratuidade a que fazem jus ambas as partes. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado ao 3º Serviço Registral e 

Notarial de Pessoas Naturais desta comarca requisitando o registro da 

união estável ora reconhecida e, na sequência, a averbação de sua 

dissolução, nos termos do Provimento nº 37 do CNJ. Da mesma forma, 

expeça-se o necessário Formal de Partilha, ficando o Serviço Registral 

competente autorizado a exigir, se necessário, os comprovantes de 

recolhimento de eventual imposto devido. 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, 7 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009349-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA CAUMO (REQUERIDO)

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 Certifico que a Contestação de ID 14542372 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 7 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: 1012973-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BUENO DE JESUS (AUTOR)

MARIA ABADIA FRANCISCO BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JOAO GOBBO NETO OAB - MT21839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BUENO DE JESUS (RÉU)

MARIA ABADIA FRANCISCO BUENO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012973-34.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13756086 - "VISTOS, 

ETC. Analisando os autos, verifico que os autores não pleitearam os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não acostaram 

ao feito o comprovante de pagamento das custas e despesas judiciais, 

desta feita, faculto que seja comprovado o seu recolhimento, conforme 

autoriza o artigo 290, do NCPC. Às providências." Cuiabá/MT, 7 de agosto 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009545-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009545-44.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13186165 - "(...) 

Desta forma, intimem-se os requerentes, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao 

deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do 

pedido, e determinação de recolhimento das custas devidas, nos termos 

do art. 99, §2º c/c 218, §3º, do CPC. Não bastasse isso, os requerentes 

apenas informaram que fizeram acordo no processo código 307760, 

entretanto, não juntaram a cópia do acordo e da sentença homologatória 

do acordo naqueles autos, a qual é indispensável à propositura da 

presente ação. Nestes termos, intimem-se os requerentes, para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando a cópia do acordo e da 

sentença homologatória do acordo na ação de código nº 307760, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me à conclusão. 

Intimem-se e cumpra-se." Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011705-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. H. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011705-42.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13671589 - "VISTOS, 

ETC. Inicialmente, necessário salientar que o autor pleiteia a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao 

feito a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser 

por ele firmada, bem assim qualquer documento comprobatório a 

demonstrar que preenche os requisitos para o deferimento da benesse 

pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no prazo de 15 dias, 

os indispensáveis documentos, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Por conseguinte, determino no prazo acima assinalado, que seja acostado 

aos autos a cópia da decisão do processo mencionado na exordial, em 

que estabeleceu a regulamentação das visitas anteriormente, bem assim 

que complemente os dados pessoais e o endereço da requerida, a fim de 

possibilitar a sua citação. Às providências." Cuiabá/MT, 7 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022689-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELI RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022689-85.2018.8.11.0041 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 

14559940 - "VISTOS, ETC. 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 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro norte, necessário salientar que a parte 

requerente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ela firmada, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no 

prazo de 15 dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de 

ser indeferido o benefício de assistência judiciária. Às providências." 

Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022982-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT10366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. O. N. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, em 5 

(cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo 

documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o feito. 

Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011151-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DA SILVA BUENO (REQUERIDO)

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 Certifico que, por meio desta, faço a intimação da 

parte autora, através de seu advogado, via DJE, acerca da decisão de ID 

13918535, bem como para comparecer e conduzir o requerido na 

audiência de entrevista designada para o dia 15/08/2018, às 14:00h, neste 

Fórum da Capital. Ainda, 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, 7 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: 1012576-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. M. (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 1012576-72.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14517446, impulsiono os autos para intimar a parte 
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autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 7 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008669-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. S. (RÉU)

J. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008669-89.2018.8.11.0041 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 13882261 - "(...) 

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil 

a presente Ação de Alimentos, proposta por Laura Regina Domingos de 

Plácido, em face do Espólio de José Custódio da Silva, representado pela 

inventariante Maria Elena da Silva. Considerando a sucumbência da 

requerente, condeno-a ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade que ora concedo. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos, com as devidas anotações e baixas de estilo, procedendo-se ao 

desapensamento das ações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.". 

Cuiabá/MT, 7 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: 1016875-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEUBER DINIZ BALIEIRO OAB - SP150208 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. G. (RÉU)

A. D. N. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016875-29.2017.8.11.0041 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 

14531836 - "(...) ANTE O EXPOSTOS, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na presente AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS c.c. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA/EVIDÊNCIA proposta por Italo Lincoln Gusmão em face de Lia 

Gonzaga Gusmão representada por sua genitora Alexandra do 

Nascimento Gonzaga e, por conseguinte, REVOGO a liminar deferida nos 

autos. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do 

mérito, com base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. 

Custas, despesas e honorários pela parte requerente, estes no patamar 

de 10% sobre o valor da causa pretendida minoração de alimentos, 

suspensa, contudo, por ser beneficiário da justiça gratuita. Oficie-se ao 

ente pagador do requerido para que proceda com o desconto em folha de 

pagamento do valor de 2 salários mínimos mensais, atualmente 

correspondente a R$1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), com o 

consequente depósito na conta da representante legal da menor. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 7 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: 1016875-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEUBER DINIZ BALIEIRO OAB - SP150208 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. G. (RÉU)

A. D. N. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016875-29.2017.8.11.0041 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 

14531836 - "(...) ANTE O EXPOSTOS, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na presente AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS c.c. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA/EVIDÊNCIA proposta por Italo Lincoln Gusmão em face de Lia 

Gonzaga Gusmão representada por sua genitora Alexandra do 

Nascimento Gonzaga e, por conseguinte, REVOGO a liminar deferida nos 

autos. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do 

mérito, com base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. 

Custas, despesas e honorários pela parte requerente, estes no patamar 

de 10% sobre o valor da causa pretendida minoração de alimentos, 

suspensa, contudo, por ser beneficiário da justiça gratuita. Oficie-se ao 

ente pagador do requerido para que proceda com o desconto em folha de 

pagamento do valor de 2 salários mínimos mensais, atualmente 

correspondente a R$1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), com o 

consequente depósito na conta da representante legal da menor. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 7 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: 1011987-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14565672, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005408-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. M. (REQUERENTE)

B. R. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005408-19.2018.8.11.0041 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 14545110 - 

"(...) 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. 12040731, para que sejam produzidos 

seus jurídicos e legais efeitos, por conseguinte, DECRETO O DIVÓRCIO do 

casal Bruno Raphael de Freitas e Magda Cristina da Silva Maezuka Freitas, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge 
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mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Magda Cristina da Silva 

Maezuka, no tocante a guarda, visitas e pensão alimentícia dos filhos 

menores, 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. 

Ciência ao Ministério Público. Por fim, defiro a expedição de ofício ao 

empregador do alimentante, para que este proceda ao desconto da 

pensão alimentícia diretamente dos vencimentos do servidor, na forma 

acordada, a ser depositado, na mesma data do pagamento, na conta de 

titularidade da representante legal dos alimentados. No mais, tendo em 

vista o acordo realizado, condeno as partes ao pagamento, pro rata, as 

despesas relativas as custas judiciais despendidas no presente 

processo, entretanto, 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, 7 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1025640-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. F. S. (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 1025640-86.2017.8.11.0041 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 14593546 - 

"(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Ciência ao Ministério Público. Sem custas e despesas processuais. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

7 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: 1032578-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - 692.592.831-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. D. A. (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 1032578-97.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID 14594493 - "(...) 

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. 

Ciência ao Ministério Público. Sem custas e despesas processuais. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.". Cuiabá/MT, 

7 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012854-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA JORGE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN RIBEIRO TOSTA MIGUEIS (REQUERIDO)

ALINE RIBEIRO TOSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14517913; 14502999, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 7 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: 1012106-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. D. 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 Certifico que a Contestação de ID 14581368 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769221 Nr: 22172-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRGD, CGDSRDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES MOREIRA 

SAMANIEGO - OAB:5.112, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

UNIJURIS - OAB:6.199/MT, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK 

ROCHA - OAB:6069, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GISELDA NATALIA 

DE SOUZA WINCK ROCHA, para devolução dos autos nº 

22172-10.2012.811.0041, Protocolo 769221, 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.: 732502 Nr: 28693-05.2011.811.0041

 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: RFMDS, EADS, FMDA

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO BORGES 

MESQUITA DE LIMA, para devolução dos autos nº 

28693-05.2011.811.0041, Protocolo 732502, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 946485 Nr: 58318-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDAZ, PDAZ, MAPDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRZG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL 

PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 Em face do exposto, em parcial consonância com o parecer Ministerial, 

julgo parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos, para o fim 

de estipular a verba alimentar no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), sendo 50% (cinquenta por cento) para cada autor, e determinar 

que esse valor passe a ser corrigido monetariamente pelo mesmo índice 

aplicado anualmente sobre o subsídio do requerido; ainda, que continue 

com o pagamento do plano de saúde e mensalidades escolares dos 

filhos.Conforme acordado entre as partes anteriormente, fls. 266/268, o 

desconto não incidirá sobre o 13º salário e férias indenizadas. Em 

conseqüência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se, com as baixas pertinentes.P. I. C.Cuiabá, MT, 07 de agosto de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006446-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. S. A. (REQUERENTE)

CAIO CHAAR AFONSO (REQUERENTE)

ANDREA CHAAR AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS TAVARES AFONSO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1006446-66.2018 VISTOS, ETC. Preliminarmente, verifico que 

os documentos anexados a exordial não contém a devida descrição 

identificadora de cada arquivo, na medida em que não foram juntados os 

documentos que constam nas identificações, conforme as disposições do 

art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 De 12 de Abril de 2018 - PJE, ad 

litteram: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação 

e organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intime-se a inventariante para que no prazo de 15 (quinze) 

dias proceda com a devida correção da inicial nos ditames acima 

mencionados, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Prosseguindo, sem prejuízo da 

determinação supra, passo exame dos autos, ressaltando, que somente 

será dado cumprimento à presente, após atendida a referida deliberação. 

Pretendem os requerentes a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações 

de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não 

do inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi 

atribuído o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à causa, que será 

oportunamente revisto por este juízo, na medida em que não houve a 

indicação/avaliação dos bens deixados pelo extinto, razão pela qual 

postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a apresentação 

das primeiras declarações. Prosseguindo, nos termos do art. 617, IV do 

NCPC, nomeio como inventariante a filha do de cujus Maria Fernanda 

Santos Afonso, representada por sua genitora Amanda Santos de Brito, 

devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único, do NCPC) e as primeiras declarações, no prazo de 20 

(vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do NCPC. 

Ressalto que as primeiras declarações deverão ser apresentadas 

pessoalmente pela inventariante, representada por sua genitora, ou, 

alternativamente, através de procurador com poderes especiais, nos 

termos do art. 618, III do NCPC. Outrossim, na mesma oportunidade retro 

mencionada, deverão ser apresentadas aos autos, as certidões de dívida 

atualizadas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pelas Prefeituras de 

Cuiabá/MT e Nossa Senhora do Livramento/MT) em nome do falecido, bem 

como o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD, e certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do 

CNJ. Proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome do falecido. Nesta toada, 

determino a expedição de ofícios ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica 

Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a este juízo 

sobre valores deixados pelo falecido Douglas Tavares Afonso. Em ambos 

os casos acima elencados, obtendo saldos positivos de valores, deverão 

ser realizadas transferências para a Conta Única do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, cabendo ao Sr. Gestor enviar informações às 

instituições bancárias para o cumprimento da determinação, e expedir o 

necessário para vincular à uma subconta relacionada a este processo. 

Intime-se para a apresentação das primeiras declarações, encartadando 

aos autos as certidões de nascimento dos requerentes Caio Chaar 

Afonso e Andrea Chaar Afonso, ou outro documento hábil a comprovar 

que são herdeiros do de cujus. Intime-se e cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 07 de julho de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006337-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 
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Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro 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: Diante 

do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade indicada 

como coatora, com a ordem liminar, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7º, I e II, Lei nº 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e 

abra-se vista ao Ministério Público, vindo-me a seguir conclusos. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009474-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019615-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARRUDA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1019615-23.2018.8.11.0041. AUTOR: DANIEL DE ARRUDA LOPES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017795 Nr: 30847-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMARA RODRIGUES DA SILVA ZOUNAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941547 Nr: 55487-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA ZANOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050741 Nr: 46795-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN ROBERTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984039 Nr: 15918-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO MARCELINO AQUINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062041 Nr: 51885-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 382862 Nr: 18220-28.2009.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVARDES MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:PROCURADOR

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.Autorizo o levantamento do montante depositado à fl. 82v em 

favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição do 

competente alvaráApós, proceda-se as anotações necessárias, 

remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 247791 Nr: 15384-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO JOSÉ DA SILVA, M. J. S. J., CRISTIANE 

MONTEIRO VIDAL, RICARDO VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL - OAB:2679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Autos n.º 247791 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados no v. acórdão de fls. 

304/315.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 756764 Nr: 8895-24.2012.811.0041

 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: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, GDSÚDSDEDM, PMDC-M, SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO 

- OAB:, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - OAB:2838

 Autos n.º 756764 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727469 Nr: 23350-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU SANTOS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT, WEBBER 

RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 727469 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão retro, em substituição a expert nomeada às fls. 

90/92 nomeio a empresa Hismet - Higiene - Segurança e Medicina do 

Trabalho, com sede na Av. General Mello nº 227 - CEP: 78015-300 - Dom 

Aquino (centro) - Cuiabá – MT Fone/Fax: (65) 3321-7051. FILIAL Rua J, 

Quadra APO, lotes 25, 26, 27. - CEP: 78.098-410 – Distrito Industrial - 

Cuiabá, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 90/92.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 31358 Nr: 2636-97.1981.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDY ROSALVO ALVES PEREIRA, ARLINDO DE 

ARRUDA PINTO, OTTILIA MARIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA 

E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSÚ 

PRATES - OAB:4.698/MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, VERA LUCIA ALVES PEREIRA - 

OAB:1658/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 457521 Nr: 27802-18.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.Autorizo o levantamento do montante depositado à fl. 82v em 

favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição do 

competente alvaráApós, proceda-se as anotações necessárias, 

remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 394473 Nr: 30174-71.2009.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: OSVALDO SOARES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

CARVALHO OLIVEIRA - OAB:10155, GLEISSON ROGER DE PAULA 

COÊLHO - OAB:11757, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT, 

THAISSA DE LARA PINTO MARQUES - OAB:12161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Autos n.º 394473 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos observo constar na certidão de óbito 

do requerente que o mesmo “deixou filhos” (fl. 155). Assim, intimem-se os 

demais herdeiros do de cujus para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam a respectiva habilitação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos 

moldes do art. 313, §2º, II, do CPC.

Após, intime-se a autarquia ré para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859580 Nr: 1409-17.2014.811.0041

 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: CLAUDIA REGINA DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 859580 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de conta (fl. 183v), AUTORIZO o levantamento 

do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora do 

medicamento, mediante a expedição do competente alvará.

Atente-se a Secretaria Judicial para o disposto no Provimento n. 68, de 03 

de maio de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 454077 Nr: 25733-13.2010.811.0041

 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: VICENTE FERREIRA DE CARVALHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC.

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 559,29 (quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove 

centavos) da conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda ao rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos.Em seguida, intime-se a 

fornecedora UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

CNPJ n. 03.533.726/0001-88, para que forneça o medicamento, sob a 

garantia dos valores aqui bloqueados.Apresentada as prestações de 

contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em 

favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 707389 Nr: 1036-88.2011.811.0041

 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: DEJALMA ANTUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, VALERY MARTINS DA ROCHA - 

OAB:12.572/MT, WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - OAB:7.533/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 707389 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se o expert nomeado na espécie para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclarecer os pontos divergentes apresentados no parecer do 

assistente técnico da parte, nos moldes do art. 477, §2º, II, do CPC.

Com a resposta, digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 390599 Nr: 26404-70.2009.811.0041

 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: FABIOLA CAMPOS ALVES CARPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela.Condeno a 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade de justiça.Intimem-se o INSS para, no prazo de 

10 (dez) dias, providenciar o depósito dos honorários periciais. Aportando 

aos autos o comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante 

em favor do expert nomeado na espécie.Após, transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450439 Nr: 22993-82.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630, 
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JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ante a sucumbência do autor, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 2.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.P. I. 

C. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 358267 Nr: 28621-23.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, NAYLANNE G. H. DOS SANTOS - ESTAGIÁRIA - 

OAB:10.712-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc. Federal

 Autos nº 358267 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da decisão 

proferida às fls. 163/164, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 165/167).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 360309 Nr: 30416-64.2008.811.0041

 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: JOAO DA SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA COSTA BOTELHO 

- OAB:22999/DF, CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - 

OAB:14354/MT, DANIELA SAMPAIO STEINLE - OAB:12266-B/MT, 

LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc. Federal

 Autos nº 360309 – Procedimento ordinário.

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório apresentado à fl. 148v, dê-se vista a parte 

autora, para manifestar-se quanto a renúncia ao direito que se funda a 

ação, vindo-me, em seguida, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 395715 Nr: 30967-10.2009.811.0041

 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: MANOEL VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a conceder ao requerente o pagamento das 

parcelas referentes ao beneficio da aposentadoria por invalidez, entre o 

período de 03/06/2009 a 26/11/2009, observando, contudo, a prescrição 

quinquenal, com a incidência dos índices da seguinte forma:1)No que 

tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em 

razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta 

data;2)Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 1 1.960/09. Sem custas.Condeno a Autarquia Federal 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. 

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 373104 Nr: 9986-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.S.A.N, ANTENOR ANDRADE NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 872343 Nr: 11301-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRICKSON BENEDITO FERREIRA SOARES, 

EDSON TEIXEIRA CORRÊA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:

 Diante do exposto, RETIFICO a decisão de fl. 26, para determinar que seja 

expedido precatório ao Presidente do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no valor de R$151.879, 01 (cento e cinquenta e um mil e 

oitocentos e setenta e nove reais e um centavos) em favor de Edson 

Teixeira Correa Junior e outro, no valor de R$ R$151.878,01 ( cento e 

cinquenta e um mil e oitocentos e setenta e nove reais e um centavos) em 

favor de Héricson Benedito Ferreira Soars, observando-se os honorários 

contratuais, conforme contratos aportados às fls. 695/967 e 700/702.

Após a expedição, nada sendo requerido, arquive-se os autos.

 Intimem-se as partes da decisão. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 818450 Nr: 24790-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOEL CASTRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1057846 Nr: 49972-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO 

PROC DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 Autos n.º 1057846 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença (fls. 232/241) 

e mantidos pelo v. acórdão (fls. 304/315) presentes nos autos principais 

cód. 247791.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 874639 Nr: 13145-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GONÇALVES DO NASCIMENTO, 

JOSELITA ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT, ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BORRALHO 

ESTEVENS CAMES - OAB:18084

 Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o comando 

judicial embargado, tal como foi lançado.Outrossim, no tocante ao pleito 

para reformulação da liminar concedida na espécie (fl. 432), a fim de que 

aos réus seja conferido o direito a proteção possessória, com fundamento 

no art. 922 do CPC/73, igualmente, não merece, guarida.Dispõe o art. 922 

do CPC/73 que:“Art. 922. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi 

o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a 

indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho 

cometido pelo autor.”Com efeito, consoante prevê o artigo referenciado, o 

réu que for ofendido em sua posse, poderá, em sede de contestação, 

demandar proteção possessória e a indenização pelos prejuízos 

resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.No entanto, 

depreende-se do presente feito que o pedido em questão encontra-se 

acobertado pela preclusão, notadamente por que formulado após o 

oferecimento da contestação.Além disso, os requeridos não 

demonstraram, ainda que minimamente, a ofensa à posse e/ou eventuais 

prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo requerente, 

razão pela qual INDEFIRO tal requerimento.Em relação ao pedido visando à 

liberação da entrada física dos demandados no imóvel objeto da 

controvérsia para ato de conservação do direito, deve ser o mesmo 

rejeitado, ante a ausência de respaldo jurídico para tanto.Por fim, 

certifique-se acerca do decurso de prazo para apresentação de 

i m p u g n a ç ã o  a  c o n t e s t a ç ã o .  I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 459481 Nr: 29037-20.2010.811.0041

 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: MANOEL LIBERATO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT, QUERINA DE ASSIS DA SILVA - OAB:21504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Autos nº 459481 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da decisão 

proferida às fls. 143/144, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 145/146).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825693 Nr: 31670-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO GUIMARÃES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO

 Autos n.º 825693 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Homologo a renúncia ao valor excedente a 256 UPFMT (fl. 71) e, ainda, 

levando-se em conta a concordância da autarquia ré (fl. 65/65v), 

DETERMINO a expedição dos competentes RPV´s de acordo com o 

Provimento nº 11/2017-CM.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 374690 Nr: 11131-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILTON SIRQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS 

- OAB:15212-E, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 374690 – Procedimento Ordinário.

 Vistos etc.

 A parte executada opôs embargos de declaração às fls. 336/338 contra a 

sentença de fls. 307/307v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450556 Nr: 23080-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE ALVES SHIROMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA - 

OAB:3446-A/MT, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - OAB:8088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 719171 Nr: 14853-25.2011.811.0041

 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: JERONIMO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 719171 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a autarquia ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

implementação do benefício concedido na espécie. Consigne-se que o 

descumprimento ensejará o cometimento do crime de desobediência.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450439 Nr: 22993-82.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

Ante a sucumbência do autor, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 2.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 98650 Nr: 13448-66.2002.811.0041

 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: LAOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AFONSO GUTIERREZ 

AVVAD - OAB:95512/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, NATÁLIA MARIA 

PEREIRA DOS SANTOS (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 Em atenção à decisão de fls.406, intimo a parte executada para tomar 

ciência da petição de fls. 407/408.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008545-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIR CELSO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008545-77.2016.8.11.0041. AUTOR: CLEONIR CELSO DA COSTA RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. CLEONIR CELSO DA COSTA 

ajuizou a presente ação de cobrança, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

ambos qualificados, sob alegação de que é servidor do requerido e sofreu 

prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV 

no ano de 1994, este não observou a regra que deveria ser aplicada, 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta o 

Requerente, que todos os Tribunais, incluindo o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de 

que os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio do presente caderno 

processual, a condenação do Requerido para recompor à remuneração o 

percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação em danos 

morais e materiais. Desse modo, busca por meio do presente caderno 
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processual, a condenação do Requerido para incorporar à remuneração o 

percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, bem como 

danos morais e materiais. Instruiu a inicial com os documentos. No ID. 

1468799 foi indeferida a liminar pleiteada. Devidamente citado o requerido, 

não apresentou contestação, conforme certidão ID. 1851161. É a síntese 

do necessário. Fundamento e decido Cuida-se de ação de cobrança na 

qual busca a parte autora o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da conversão da remuneração no período de instituição da 

URV, por força da Lei nº. 8.880/1994. Registro que o desate da liça não 

demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu mérito envolve 

questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, mediante o 

julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC[1]. 

Assim, anteriormente a análise do mérito da demanda, compete salientar a 

inaplicabilidade da decretação dos efeitos da revelia, ante a ausência de 

contestação (certidão ID. 1851161). É pacífico o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, através de seus diversos julgados, sobre a 

inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia sobre a Fazenda Pública, 

em razão da presunção de legitimidade esculpida nos seus atos 

administrativos e a indisponibilidade do direito atrelado. Nessa seara, 

tem-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM 

JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO 

APLICABILIDADE. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da 

revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a 

confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. 2. 

Agravo regimental a que se nega seguimento. (AgRg no REsp 1170170/RJ, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 

09/10/2013) (destacamos). Assim, inexistindo qualquer questão 

preambular, passo a análise do mérito da contenda. Inicialmente, consigno 

que “o entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ”. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). Nesse sentido é 

o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado da Federação: 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

— PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A 

CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL 

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

— REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO 

— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a 

prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da 

distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, 

apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por 

arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. 

(Apelação / Remessa Necessária 110915/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE – URV - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO 

STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, 

e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”. 4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 144613/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)” (negritei) Deste modo, tendo em vista que a presente 

demanda foi ajuizada em 15/06/2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. A implementação do Plano Real, com a conversão dos valores 

de vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. 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. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba o requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 
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Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 
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que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei). O requerente, em caráter 

indenizatório, requesta danos materiais e morais sob a alegação de que, 

em razão das perdas ocorridas, “deixou de ter uma vida digna e com 

qualidade”, no entanto não demonstrou nos autos qualquer meio de 

comprovação das situações indignas a que foi sujeitado. Neste intento, os 

danos morais postos à baila não prosperam, pois este juízo vislumbra 

apenas um mero dessabor sujeitado ao autor. No âmbito do dano material, 

toda a narrativa deste veredito concretiza o direito de ter incorporado aos 

seus vencimentos os valores outrora suprimidos em decorrência da 

famigerada conversão da moeda. A jurisprudência mato-grossense 

caminha no mesmo sentido, conforme abaixo demonstra: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – ÍNDICE 

QUE REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE E EQUIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. (...) A 

indenização por dano moral e material é indevida quando não ficar 

comprovados os requisitos legais. (...). (Apelação / Remessa Necessária 

38846/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

20/07/2015) (grifo nosso). 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 355. 

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; [2] STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015 [3] 

Recurso Extraordinário 870947/SE

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021728-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE JESUS NETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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:Designo o dia 06/10/2018 às 8h40min (oito horas e quarenta 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados 

pelas partes. 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: 1024612-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ZILIANI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI OAB - MT0008073A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - 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:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas QBJ 4088, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023960-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RIBAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, intime-se a parte Autora para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, anexando os documentos nos moldes da mencionada 

resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do 

mesmo artigo. 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: 1022659-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA (AUTOR)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (AUTOR)

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (AUTOR)

RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ALVES OAB - SP181294-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 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: 1022687-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGISFREDO HOEPERS OAB - SC7478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (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, intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial retificando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atribuído à causa, bem como para 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento, nos termos 

do parágrafo único do mesmo artigo. 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: 1023005-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018/O-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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial retificando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atribuído à causa, sob pena de 

indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 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: 1022868-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO KLEINSCHMITT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial retificando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atribuído à causa, sob pena de 

indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 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: 1023389-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

MONIZ FIGUEIRA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 

- ME (IMPETRANTE)

M B DA SILVA PAROLIN EIRELI - ME (IMPETRANTE)

FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 

- ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT0008023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO CUIABA 

(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 , 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. Não obstante os motivos que calcam a 

pretensão da Impetrante, “in casu”, verifica-se imprescindível à 

manifestação do Impetrado para apreciação da liminar. Assim, notifique-se 

a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações e, querendo, juntar documentos. Vindo as informações, 

juntem-se e venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido 

de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023594-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILSON TEODORO DA SILVA FILHO (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)

 

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 
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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 NJU 5468, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023991-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE FERNANDES MACCARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Atento à manifestação do Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) por meio do parecer Id. 14586538, em especial acerca da 

congruente observação no que tange à urgência da demanda, determino a 

intimação da parte Autora para que traga aos autos relatórios médicos 

completos, receituários atualizados das medicações e resultados de 

exames complementares recentes, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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: 1019026-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON SOARES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Designo o dia 06/10/2018 às 8h (oito horas), no consultório 

médico do perito nomeado, qual seja, à ser realizada no consultório médico 

do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão de Melgaço, n. 2754, Edificio 

Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta Capital, 

telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, nos 

termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos, conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei 

n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

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: 1000961-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS MARTINS ALVES PEREIRA OAB - RJ134510 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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:Intime-se a Parte Autora para proceder ao recolhimento das 

custas complementares, sob pena de extinção do processo. 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: 1003843-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SANTOS CABRAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (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:Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada esta em julgado 

certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024612-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUECI RAMOS LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Consoante ao disposto na manifestação 

(Id.14262940) e nos documentos anexos, defiro a pretensão da parte 

Autora e suspendo o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos 

termos do artigo 313, V, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011157-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ROBERTO DE PAULA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: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 EDER ROBERTO DE PAULA - ME contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.I.C. 
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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: 1006852-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ABREU DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO (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, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

faculto à Impetrante emendar a inicial indicando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a autoridade coatora, nos termos da Lei do Mandado de Segurança, 

sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do mesmo artigo. 

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: 1006670-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA XAVIER DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas KAT 5471, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016146-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DE ALMEIDA LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002623-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016453-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEY DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Para tanto, anoto que a parte Autora deverá trazer cópia da 

última Declaração de Imposto de Renda, bem como a declaração de bens. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901170 Nr: 30720-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SAYURI SAITO, JUPIRA ALVES MOREIRA DA 

SILVA, WELLINGTON JOÃO GERALDES, MARIA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917562 Nr: 41786-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA MARIA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856328 Nr: 58644-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS, FABRÍCIO DE OLIVEIRA 

FREITAS, ILDO DE LIMA, JANE KEILA DE ALMEIDA, JOEL SOUZA SILVA, 

GILSON FERREIRA DE ARRUDA, JOILSON ANTONIO MARTINS, JOILSON 

DA SILVA MIRANDA, MARCIO FERREIRA CRUZ, MARIVALDO BARROS DE 
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OLIVEIRA, MAURO SÉRGIO DE JESUS, WARLENSON DIVINO MARTINS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845596 Nr: 49269-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA, ALEXANDRO 

LONGUINHO DE SOUZA, ANA MARIA DE BARROS, BECEZINHA LUIZA DE 

SOUZA CAMILO, ANTONIA BORGES DE CARVALHO, ANA CANDIDA DA 

SILVA ARRUDA, CIDNEY DA COSTA BARROS, CELMA ASSUNÇÃO DE 

LARA, CESAR AUGUSTO NICCOLI DA SILVA MENDES, CARMEN SYLVIA 

DE PAIVA ONOFRE, CLAUDIA APARECIDA SILVERIO BRAGA, ELAINE 

CRISTINA DE OLIVEIRA, ELIMAR CRISTINA DE BRITO MOTTA, ELZA MARIA 

DOS SANTOS FARIA, HELOÍSA MARIA GONÇALVES, ERLON DOUGLAS 

SILVA SOUZA, KATIA DOMINGUES ESCUDERO GUTIERREZ, FRANCIELLE 

CAVALHEIRO NOVAK, ILDA PEREIRA DE ALMEIDA VARGAS, JOAO JOSE 

FALCAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897969 Nr: 28278-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA FERREIRA PINTO KRAUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 996997 Nr: 22175-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 SERGIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pelo requerido, é 

tempestivo. Impulsiono estes autos a fim de intimar a requerente, para 

caso queira contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 877385 Nr: 15037-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para a parte exequente, para que possa requerer 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 895196 Nr: 26642-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DOMINGOS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO DE POSSE DA GESTÃO DE 

PESSOAS - SAD/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada pela parte Impetrante DANILO DOMINGOS XAVIER, 

confirmando-se a liminar concedida anteriormente. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. 

Incidência de verba honorária de sucumbência recíproca, a teor das 

Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 

2009. P.I.C.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 38481 Nr: 5532-54.1997.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMATON NORTE INDÚSTRIA PLÁSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A, Ernesto Borges Neto - OAB:8.224-A/MT, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para se manifestar 

acerca do desarquivamento do processo e requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1034955 Nr: 39087-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON AKERLEY DA SILVA - 

OAB:8930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos, etc.
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 Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1034959 Nr: 39091-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON AKERLEY DA SILVA - 

PROCURADOR - OAB:8.930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos, etc.

 Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 830760 Nr: 36453-34.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 107/113.

 Após, Arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 902160 Nr: 31426-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA DA SILVA GRISOLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYMERSON R. R. DE MORAES 

AGUIAR - OAB:OAB/MT 15.894, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de 

prescrição alegada, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgando extinta a presente ação.Condeno a parte 

Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado certifique-se e arquive-se 

com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 463062 Nr: 31487-33.2010.811.0041

 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: ISABEL JACINTA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ZIÚMAR DA 

COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARTINS DE 

FARIA - OAB:13.523MT, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA DE 

SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, VILMA RIBEIRO 

DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013/MT, WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO 

INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de 

pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta 

decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido 

o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 07 de agosto 

de 2018. MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 800764 Nr: 7188-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCONCEIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE GESTÃO DE CRÉDITO FISCAL DA 

SEFAZ/MT, GERENTE DE CONTROLE DE CREDITO, DA ANTECIPAÇÃO E 

DAS DEDUÇÕES DA SEFAZ/MT, SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO 

DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - SEFAZ, 

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA, GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SEFAZ/MT, GERÊNCIA DO CONTROLE DE CRÉDITO, DA ANTECIPAÇÃO E 

DAS DEDUÇÕES DA SECRETARIA DO, GERENTE DAS INFORMAÇÕES 

DIGITAIS DA SECRETARIA DE FAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por ESTADO DE MATO GROSSO em 

face da sentença de fls. 95/101.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 876036 Nr: 14113-62.2014.811.0041

 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: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CS BRASIL 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil 

(13.105/2015).Condeno a Parte Requerida ao pagamento de custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sob o valor da causa, conforme art. 85, §§2° e 3º do Código de 

Processo Civil (13.105/2015).Transcorrido o prazo sem a interposição de 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as respectivas baixas.P.I.C.Cuiabá, 07 de agosto de 

2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 862613 Nr: 3754-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO E TRABALHO, 
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EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA TEREZA BASÍLIO - 

OAB:74802RJ, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Costa Melo 

(Procurador do Estado) - OAB:16706, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por OI S/A, revogando-se a tutela anteriormente deferida, e 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC.Converto o depósito em renda, autorizando o levantamento 

dos valores após o trânsito em julgado (STJ, 1ªT., AgRg no REsp 

425.430/SP, Rel. Min. Francisco Falcão) e, consequentemente, declaro 

extinto o crédito, nos termos do art. 156, VI, do CTN.Condeno a 

Requerente ao pagamento de despesas, custas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.P.I.C.Cuiabá, 07 de agosto de 

2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 831118 Nr: 36805-89.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA DE CARVALHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:164244-1

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por HERONDINA DE CARVALHO SOUZA, revogando-se a tutela 

antecipada anteriormente deferida e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 

06 de agosto de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª 

VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 907047 Nr: 34934-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de 

prescrição alegada, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgando extinta a presente ação.Condeno o Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° 

do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente 

se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao 

transito em julgado desta decisão. Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 07 de agosto de 

2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007427-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE SOUZA COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020650-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIR SEBASTIAO SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, nos termos da 

fundamentação supra e com respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 

8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da 

Lei n° 9.494/1997, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte autora. Por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe 

concedo os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário. 

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado 

de 18 de março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação. 

Promova-se a alteração necessária do valor dado à causa no sistema PJE, 

mudando-o para R$ 84.521,16 (oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e um 

reais e dezesseis centavos). Após, cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008117-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ofelia Candida Batista (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Quanto ao pedido para 

incorporação do percentual de 11,98%, Este juízo tem o entendimento de 

que diante da análise firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

561836/RN, o direito à incorporação dos 11,98% se mostra viável caso, 

uma vez realizada a reestruturação da carreira da categoria, constatar-se 

a perda salarial pela sua não incorporação aos vencimentos. Uma vez 

constatado o contrário, restaria caracterizado que a autora já goza de tal 

benefício, acarretando a falta de interesse processual em promover o 

cumprimento da sentença. Sendo assim, INDEFIRO, por hora, o pedido de 
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incorporação formulado. Destarte, para fins de elucidação da 

controvérsia, deve ser promovida a liquidação como determinado em 

sentença, que para o presente caso, deverá adotar o procedimento por 

arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Em sendo assim, intimem-se 

as partes para, se assim desejarem, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos que entenderem pertinentes, no prazo de 10 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006821-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229/O 

(ADVOGADO)

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 13459717). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autor no ID. 13459717, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. 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: 1033593-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PADILHA CORTES (AUTOR)

PAULO CEZAR MEDEIROS CORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA OAB - MT18211/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante de todo o 

exposto, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IX, do 

NCPC. No atual código civil, a fixação do ônus da sucumbência, em 

determinadas situações se dá pelo princípio da causalidade. No caso da 

perda do objeto da ação, o §10, do art. 85, do NCPC estabelece que os 

honorários sejam devidos por quem deu causa ao processo. Para a 

presente lide, colhe-se da inicial que o pedido da parte autora é a 

internação em leito de UTI, fato causado pela falta de leitos suficientes e 

disponíveis neste estado e município, em evidente descumprimento, por 

parte dos demandados, da Constituição Federal. Sendo estes os 

causadores do processo, deixo de condená-los em custas processuais, 

pois incabíveis face aos entes federativos apontados. Condeno-os, 

todavia, em honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor 

atualizado da causa, consoante o art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009174-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TIAGO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CANTARELA CAZELI OAB - MT20403/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008853-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012619-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO RAYES OAB - SP114521 (ADVOGADO)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

ESTADO MATO GROSSO (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020079-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIS SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - GO36891 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Decido. Diante do rito processual 

estabelecido para o Alvará Judicial nos artigos 719 a 724 do CPC, 

afigura-se descabida a abertura de prazo para impugnação à 

contestação, bem como de manifestação sobre provas a produzir, já que 

não há previsão nesse sentido nos dispositivos mencionados. Logo, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 287 de 581



será dispensado à autora prazo para se manifestar quanto às 

considerações tecidas pelo MTPREV. A preliminar de falta de interesse de 

agir, arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, se confunde com o mérito 

de sua defesa. Isso porque a parte alega que a pretensão vertida neste 

pedido de alvará deveria ser deduzida por meio de ação de cobrança. 

Todavia, a assertiva está divorciada do contexto dos autos, haja vista que 

não há pedido para pagamento de verbas não reconhecidas pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO, mas sim, de pagamento de saldo de salário, conforme 

expressamente mencionado na petição inicial e referendado pelas 

informações prestadas pelo MTPREV às fls. 62/65 (ID 14125103). Em 

sendo assim, deve ser afastada a preliminar arguida. Também deve ser 

afastada a questão da ilegitimidade de parte, já que a requerente é viúva 

do de cujus e, portanto, meeira em relação ao saldo de salário pretendido. 

Logo, a requerente é parte legítima a ajuizar o presente pedido. Todavia, 

não pode fazê-lo sozinha, haja vista que, conforme a Certidão de Óbito de 

seu falecido esposo existem outros herdeiros. Desse modo, para que 

possa receber o saldo de salário referido nos autos, o pedido formulado 

deverá contar com a anuência expressa dos demais herdeiros do de 

cujus, com firma reconhecida em Cartório, ou então, estes deverão 

compor o polo ativo da lide, juntamente com a requerente. Diante de tais 

fundamentos, deixo de proferir sentença nestes autos, transformando o 

julgamento em diligência conforme autoriza o parágrafo único do art. 723, 

do CPC, para determinar à autora que no prazo de 30 (trinta) dias, traga 

aos autos a anuência expressa dos demais herdeiros, com firma 

reconhecida em Cartório, ou então que estes venham a compor o polo 

ativo da lide em litisconsórcio com a sua pessoa. 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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017650-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L FERNANDO MARQUES DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX AMADEU SILVA OAB - MG153085 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado Regional Tributário do Posto Fiscal de Cuiabá (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017650-78.2016.8.11.0041. Vistos, etc. Tendo em vista a certidão de Id. 

9708750, intime-se a parte autora para, no prazo de 5(cinco) dias, 

manifestar se há interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035024-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 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: 1038814-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME BENEDITO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009301-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002317-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGELTE ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante a todo o exposto DEFIRO a tutela de 

urgência postulada nas petições de aditamento à peça vestibular a fim de 

DETERMINAR ao requerido a suspensão da exigibilidade dos débitos 

tributários já constituídos, decorrentes do ICMS de todas as notas fiscais 

que tenham como local de entrega a Rodovia BR 163, s/n°, Km 96, Zona 

Rural, cidade de Rondonópolis, ficando vedado ao requerido fazer incidir o 

ICMS nas aquisições interestaduais e estaduais envolvendo bens 

destinados ao uso, consumo e imobilização e destinados à prestação de 

serviço no endereço declinado mais acima, conforme o contrato de 

cons t rução  de  moega  fe r rov iá r i a  de  f e r t i l i z a n t e  n ° 

4820003071/4820003073 anexado aos autos. Ainda, fica deferida a tutela 

de urgência a fim de determinar que o requerido se abstenha de negativar 

o nome da Autora e/ou dos eventuais corresponsáveis junto ao cadastro 

de mal pagadores (SCPC e SERASA) e de protestar os títulos referentes 

ao ICMS decorrente da aquisição das mercadorias, nos moldes declinados 
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acima, bem como para SUSPENDER a exigibilidade da multa aplicada em 

face da parte autora por intermédio dos Avisos de Cobrança da Conta 

Corrente Fiscal números 1927067 e 1933314 (Fls. 210/213 – IDs 14147995 

e 14147999). Expeça-se mandado para cumprimento por oficial de justiça 

plantonista. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037684-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SABA UTIMATI OAB - SP207382 (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO SEHN OAB - SP109361 (ADVOGADO)

JULIANA DE SAMPAIO LEMOS OAB - SP146959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante desses fundamentos, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para imputar ao requerido obrigação de 

fazer consistente em deixar de incidir o ICMS nas operações de 

transferência de bens e materiais entre os estabelecimentos das autoras 

bem como destes para outros estabelecimentos da DU PONT DO BRASIL 

S.A. localizados neste e em outros Estados, impedindo, assim, a adoção 

de quaisquer medidas de coação ao pagamento do imposto nessas 

circunstâncias, até o julgamento final da lide. Expeça-se mandado para 

cumprimento por oficial de justiça plantonista. Diante das especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, 

deixo de designar audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018314-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER SILVA ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008087-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKEL ELIAS MOUCHAILEH OAB - GO21297 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009339-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOSNIMAR TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026608-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO SALES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLNEY LEITE DE LIMA OAB - MT3550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1026608-19.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: MARCIO RIBEIRO SALES 

IMPETRADO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista 

o recurso de apelação apresentado ao ID 10288827, intime-se a 

autoridade coatora para que apresente as contrarrazões, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 1.010, § 1º c/c art. 183 do Código de 

Processo Civil Após, com a devida certificação, encaminhe-se os autos 

para o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023538-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA NOGUEIRA MARQUES DOS PASSOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DESIGNADA PELA PORTARIA 

CONJUNTA N.º 781/2015/CGE-COR/SES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. Certifique-se a Secretaria quanto à decisão do E.TJMT que 

remeteu os autos a este juízo, encartando-a no processo. Após, intime-se 

a Impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre interesse 

no prosseguimento do feito, apresentando os atos posteriores à audiência 

realizada pela comissão processante em novembro/2017. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928207 Nr: 48345-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BÁRBARA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983053 Nr: 15415-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15652, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875639 Nr: 13859-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE CAPPELARI RULIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 10469, LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1028112 Nr: 35837-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Verifico 

que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado conforme 

despacho de fl. 144, devendo o Requerente promover o recolhimento das 

custas iniciais tendo em vista que quedou-se inerte na oportunidade. 

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC.Transitada esta em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1039235 Nr: 41281-05.2015.811.0041

 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: GILSON WANDERLEY PREGELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI - 

OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 85.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 753067 Nr: 4953-81.2012.811.0041

 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: MARCILENE MARIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:10757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL BUSSIKI- 

PROCURADOR REGIONAL - OAB:1194, KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA 

COSTA CRUZ - OAB:4481/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.Condeno o Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

gratuidade de justiça deferida à fl. 34.Não cabe reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1010741 Nr: 27912-41.2015.811.0041

 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: ERTO DA COSTA, VIRGILINA NASCIMENTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARCIO PEDOT - 

OAB:2022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ERTO DA COSTA E 

VIRGILINA NASCIMENTO DA COSTA, a fim de sanar contradição contida 

na sentença.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

Embora o novo CPC tenha trazido algumas alterações no instituto dos 

embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo como 

seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição 

(art. 1.022), não sendo passível, portanto, de ser utilizado para 

acolhimento de irresignação em face de decisão.

Os pontos delineados pelo embargante em sua peça processual pontuam 

acerca da interpretação das provas produzidas, fato que descaracteriza 
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o recurso de embargos declaratórios e demonstra que a intenção da parte 

é a de reverter o resultado da sentença, fato processual que não se 

amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e 

seguintes, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1065054 Nr: 53218-12.2015.811.0041

 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: SADI MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o Requerido apresentou impugnação à gratuidade de 

justiça deferida ao Requerente em sua contestação, intime-se o autor, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

ou nos termos do art. 2.14.2 da CNGJ, "demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento", ou ainda, se assim entender, que promova o 

recolhimento das custas iniciais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 881509 Nr: 17708-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA MOURA DA SILVA, MARINEUZA DA 

SILVA NICOLAU MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, regularizar a petição apócrifa de fls. 122/123.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1063609 Nr: 52601-52.2015.811.0041

 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: HARRISON BENEDITO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Verifico 

que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado conforme 

despacho de fl. 111, devendo o Requerente promover o recolhimento das 

custas iniciais tendo em vista que quedou-se inerte na oportunidade. 

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC.Transitada esta em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 808282 Nr: 14749-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEVISON FERMINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida.Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 781788 Nr: 35403-07.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, SERGIO BENEDITO 

BASTOS PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Vistos em correição.

Conforma certidão de fl. 248 o Recurso de Apelação apresentado pelo 

Município de Cuiabá (fls.246/247-v) é tempestivo, portanto, nos moldes do 

artigo 1.010, § 1º do CPC, intime-se o Apelado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

Apresentada as contrarrazões, certifique-se quanto a tempestividade das 

mesmas.

 Nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024668-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES OAB - MT25148-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de ação movida em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Manuseando os autos, verifico que o débito fiscal em discussão 

foi inscrito em Dívida Ativa durante a tramitação do feito. Diante dessa 

constatação, a competência para seu julgamento não é desta 

especializada, uma vez que a competência da Vara de Execução Fiscal da 

Capital é absoluta. A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso é clara ao declarar a competência da Vara de Execução 

Fiscal da Capital para processos que tenham objeto semelhante ao caso 

vertente, excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a 

inscrição dos débitos em dívida ativa: “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatadas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Ressalto que 

em decisão recente a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em conflito de 

competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, in verbis: CONFLITO DE 
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COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE 

DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJMT. 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”. A competência é da referida 

Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 37907/2016. RELATOR: DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO JULGAMENTE 16/09/2016.) Diante de 

todo o exposto, DECLINO da competência para conhecimento e julgamento 

da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital. Remetam-se os feitos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência, diante da pendência de análise do pedido de tutela de 

urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017032-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ARAUJO VALERIANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCIANO CASTELHANO OAB - MT0020486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Coronel Adriana de Souza Metelo - Diretora de Ensino do Comando da 

Polícia Militar de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1017032-02.2017.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: ROBERTO DE ARAUJO VELARIANO Impetrado: CORONEL 

ADRIANA DE SOUZA METELO – DIRETORA DE ENSINO DO COMANDO DA 

POLICIA MILITAR E MATO GROSSO. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se o pedido de desistência do mandamus, formulada pela Parte 

Autora ao ID 9094172 destes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, 

impetrado por ROBERTO DE ARAUJO VALERIANO contrato dito coator 

praticado pela CORONEL ADRIANA DE SOUZA METELO – DIRETORA DE 

ENSINO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR E MATO GROSSO. Verifico 

que ainda não houve a notificação da autoridade coatora, todavia, ressalto 

que o mandado de segurança não necessita da concordância do 

impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018532-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULITEC CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS OAB - SP399830 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 impetrante (Id.14202293), 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, eis que incabíveis na espécie. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1017981-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 autora (Id.14204815), 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, eis que incabíveis na espécie. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006183-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA ROSA FIGNER MOUSSALEM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Dessa maneira, pelo exposto e 

por tudo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, §3º do CPC. Sem custas e sem 

honorários. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

cautelas de praxe. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013231-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO DA RECEITA PÚBLICA 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.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020561-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

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:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036579-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO VIEIRA DE MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo CHEVROLET/CELTA, 

ano/modelo 2011/2012, placas OAP-1639, cor predominante PRETA. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às 

providências. 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: 1007389-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CEZAR DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo VW GOL 1.0 de placa 

JVR-4841 Código RENAVAM 00951063650, cor predominantemente Prata. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às 

providências. 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: 1002121-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo HONDA/CG150 FAN ESDI 

ANO/MODELO 2014/2015, RENAVAN 01024502128, PLACA QBG 2500. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às 

providências. 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: 1008681-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo HONDA/CG150 FAN ESDI 

ANO/MODELO 2014/2015, RENAVAN 01024502128, PLACA QBG 2500. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 
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nossas homenagens. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às 

providências. 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: 1001596-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIANY CLAUDIA DA SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo HYUNDAI/HB20S, 

ano/modelo 2017/2018, placas QCA - 5577. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. Com o 

trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. 

P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às providências. 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: 1013005-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERTON CARVALHO LEMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo HONDA/CG150 FAN, 

ano/modelo 2014/2014, placas QBH - 0395. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. Com o 

trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. 

P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às providências. 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: 1036584-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZINEY BRASIL MARCIAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo VW/GOL 1.0 GIV, 

ano/modelo 2011/2012, placa NJV9023 de Cuiabá/MT, cor PRETA. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às 

providências. 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: 1001165-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISNEI SEBBA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo VW/GOL, ano/modelo 

2012/2013, placas OAR - 8761. Processo sem custas e honorários, ex vi 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. Com o trânsito em julgado 

e observado às formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. 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: 1022451-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MIGUEL DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Secretário-adjunto de Previdência (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:ISTO POSTO, com base no art. 

6º, §5º c/c art. 10 da Lei 12.016/2009, INDEFIRO DE PLANO a inicial e julgo 

o Impetrante carecedor de ação; por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do 

Código de Processo Civil. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. 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: 1033719-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. Diante da anuência do 

Estado de Mato Grosso aos cálculos apresentados pelo credor, aliado ao 

depósito em cartório do original das certidões ora em execução, 

HOMOLOGO a conta para que surtam os seus jurídicos efeitos, 

ordenando, apõs o transito em julgado desta, a expedição do competente 

RPV/PRECATÓRIO. Apos, arquive-se até ulterior provocação. 

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: 1029400-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ISAC DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015927-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO MURAD SAAD NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAM MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo TOYOTA/HILUX, ano/modelo 

2012/2013, placas OBM - 0202. Processo sem custas e honorários, ex vi 

das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal 

de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. Com o trânsito em julgado 

e observado às formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. 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: 1022114-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

Chefe do Posto Fiscal Henrique Peixoto (IMPETRADO)

Gerente de Execução de Trânsito (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 impetrante (Id.14411965), 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, eis que incabíveis na espécie. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005639-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CAMARA DE REZENDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO SILVA OAB - MT6912/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador INTERMAT COCART COTEC (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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 impetrante (Id.14255209), 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, eis que incabíveis na espécie. 4 

– Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 
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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: 1015590-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSAAT CONSTRUTORA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a carência de ação por ausência superveniente de 

interesse processual em relação ao pedido de licenciamento do veículo, 

bem como acolho a preliminar de carência de ação por inadequação da via 

eleita quanto ao pedido de anulação das multas. Com essas 

considerações e por tudo mais que consta nos autos, Julgo Parcialmente 

Procedente o presente writ, para tão somente consolidar os termos da 

decisão inaugural que concedeu a liminar, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de praxe. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026860-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CREDITO TRIBUTARIO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030637-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA 

LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO. PORTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032192-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA BASANO DE MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

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:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009246-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TELES DE SOUZA 02268092186 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE OAB - MT0018202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

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:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014489-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BORCK DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo VW/GOL, PLACA: NJR0131, 

RENAVAM: 602394350, CHASSI: 9BWAA08WXEP062055, ANO DE FAB.: 

2013, COR: BRANCA. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 
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da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. Com o trânsito em julgado 

e observado às formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. 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: 1009775-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021064-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SILVA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e 

confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo VW/UP MOVE MA, ano 

fabricação 2014 e modelo 2015, placa AYE9770, chassi 

9BWAG4126FT516397, renavan 01002109059, de cor vermelha. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às 

providências. 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 825039 Nr: 31049-02.2013.811.0041

 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: LOURIVALDA ZEFERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GOMES LINS - 

OAB:14608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Isto posto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento dos valores não pagos, referente à verba ‘TÍTULO EM 

JULGADO INCORPORADOS 61,38%’ que foi suprimida dos proventos da 

Requerente Lourivalda Zeferino da Silva, valores que serão apurados em 

liquidação de sentença, devendo ser acrescido de juros da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

sendo que o valor será fixado quando liquidado o julgado nos termos do 

art. 85, §4º, II do CPC.Decisão sujeita ao reexame necessário por força do 

disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do 

prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 6 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 835433 Nr: 40600-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA, 

CLEULA DE FÁTIMA MACIEL BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES SOBRE 

OUTRAS RECEITAS DA SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e por tudo o mais que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM 

MANDAMENTAL, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para anular as multas representadas pelos avisos de cobrança nªs 

516549/55/101/2012; 142624/55/101/2013; 524063/55/101/2012; 

157761/55/101/2013; 531759/55/101/2012 (parcialmente, sendo apenas 

os meses de janeiro e junho de 2011) 165067/55/101/2013; 

540835/55/101/2012 e 173623/55/101/2013.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição 

específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 830072 Nr: 35808-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ANDREI DE NOVAIS - 

OAB:17597/SC

 Certifico que decorreu o prazo para a parte embargante sem 

manifestação. Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte embargada 

para que tome ciência, dos honorários periciais de fls. 37/50, e havendo 

concordância depositar sua parte, conforme determinado na decisão de 

fls., bem como caso queira, indicar assistentes técnicos e apresentar 

seus quesitos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 830071 Nr: 35807-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRANTE CHIARELLO & CIA LTDA, RENATO 

DAVID PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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(PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ANDREI DE NOVAIS - 

OAB:17597/SC

 Certifico que decorreu o prazo para parte embargante sem manifestação. 

Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte embargada para que tome 

ciência, dos honorarios periciais de fls.34/47, e havendo concordância 

depositar sua parte, conforme determinado na decisão de fls. 30/32, bem 

como caso queira já indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus 

quesitos, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018713-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TAVARES CRECCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - Thiago França (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018713-70.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SERGIO TAVARES CRECCA 

IMPETRADO: PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - THIAGO FRANÇA 

Vistos e etc, Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por Sergio Tavares Crecca, devidamente qualificado nos autos, 

contra ato praticado pelo Presidente Diretor do Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo de sua 

propriedade, melhor descrito nos autos, sem a exigência do recolhimento 

das multas de trânsito impostas. Assevera, em síntese, que ao tentar 

efetuar os pagamentos de IPVA e Seguro Obrigatório foi surpreendido 

com infrações de trânsito, sendo pratica de tais atos estaria vinculada ao 

pagamento das referidas multas imputadas em seu nome. Apresentou 

documentos com a petição introdutória. A liminar foi deferida. Informações 

foram prestadas pela autoridade coatora apontada no id. 14120564, 

acompanhada de documentos, suscitando preliminarmente a inadequação 

da via eleita e a ausência da prova pré-constituída. No mérito, requer ao 

fim a denegação da segurança por inexistir nenhum ato abusivo ou ilegal. 

O Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de 

interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Antes de adentrar na análise do mérito da questão, 

saliento que as preliminares de inadequação da via eleita e ausência de 

prova pré-constituída se confundem com o mérito da ação e, portanto, 

com este serão analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido 

formulado contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que 

se insere no âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a 

legitimidade necessária para figurar no polo passivo da ação, em 

consonância com o artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta 

dispõe: “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - 

vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 

registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 

órgão federal competente;” (grifei) É caso de concessão da segurança. 

Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento de veículo 

ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a renovação do 

licenciamento, sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, 

suficiente para cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar 

serem aplicáveis ao processo administrativo os princípios da ampla defesa 

e do contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a 

validação da infração de trânsito, a notificação do infrator, 

possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme dispõe o 

art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, 

pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado 

comprovado pelo Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo 

assim, reputo ilegal a recusa ao pedido de licenciamento do veículo, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausê29ncia de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 

notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual, em razão da ausência de provas de que o Impetrante 

tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo que a 

autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano de 

2018, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o desconhecimento 

das infrações constantes nos autos. Diante de todo o exposto, com esteio 

nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, 

vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, 

para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao 

exercício do ano de 2018, sem o pagamento das infrações de trânsito 

apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003870-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANISIO ROSA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324/O (ADVOGADO)

LINCOLN DE OLIVEIRA OAB - DF07626 (ADVOGADO)

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1003870-71.2016.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, 

etc. DEFIRO ao autor o pedido de reabertura de prazo para recurso, haja 

vista que o distrato e a revogação do mandato ocorreram antes da 

intimação da sentença, embora, por culpa do antigo patrono, só tenham 

sido juntados aos autos depois de escoado o prazo para interposição de 

recurso voluntário. Assim sendo, abra-se nova vista ao autor, para que, 

querendo, interponha o recurso cabível. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

07 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024001-33.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WLADYMIR PERRI (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

CARTA PRECATÓRIA N. 1024001-33.2017.811.0041 (PJE 1) Vistos, etc. À 

Secretaria, para juntada do Malote Digital código 81220183533478. Após, 

cls. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024017-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA CONCEICAO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1024017-50.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a 

parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste acerca da 

ocorrência de l i t ispendência em relação à ação n° . 

1020055-53.2017.8.11.0041. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014712-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CORREIA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014712-42.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por JANE CORREIA DOS SANTOS contra ato tido por 

ilegal de lavra do GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, onde 

objetiva a concessão a segurança para que seja determinado à autoridade 

tida por coatora que proceda com a recontratação da Impetrante, pois a 

mesma foi demitida sem o contraditório e a ampla defesa. Em síntese, é o 

que merece registro. Como mencionado acima, cuida-se de Mandado de 

Segurança, cuja ação tem procedimento peculiar, no qual há a exigência 

da notificação de um agente que esteja diretamente vinculado à situação. 

Ab initio, observa-se que a ação foi endereçada a ente público estadual, o 

qual não possui capacidade processual, ou seja, é manifestamente parte 

ilegítima a figurar no polo passivo do presente writ, razão pela qual não 

podem estar em Juízo. É parte legítima para ser autoridade coatora o 

agente que possui o poder de determinar a execução de atos decisórios, 

bem como competência para corrigir o ato impugnado, levando-se em 

consideração o art. 96, I, alínea ‘g’ da Constituição do Estado de Mato 

Grosso, o que não é o caso das autoridades alhures indicadas. Melhor 

elucidando a matéria, dispõe a clássica lição ministrada pelo prof. Helly 

Lopes Meirelles, in verbis: “Por autoridade entende-se a pessoa física 

investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é 

atribuída pela norma legal”. (in Mandado de Segurança. São Paulo: 

Malheiros, 29ª edição. p. 33). Assim, nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

bem como à vista do princípio da economia processual, determino a 

emenda à inicial para que a Impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retifique a parte Impetrada, devendo constar as autoridades competentes, 

vinculadas aos órgãos objurgados, no polo passivo do presente 

mandamus, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o art. 321, 

parágrafo único do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 438432 Nr: 15859-04.2010.811.0041

 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): FUGA E PANORAMA INDUSTRIA DE COUROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13383, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Certifico que em decorrencia da decisão de fls. 1.026, impusiono os autos 

para intimar a parte executada para pagar a quantia que lhe cabe no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 105836 Nr: 18012-88.2002.811.0041

 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: MARIA TEREZA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÚLIO EUGÊNIO DOS SANTOS 

- OAB:PROCURADOR MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016282-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA ALVES DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1016282-63.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Ofício nº 130/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183532862) – Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1008202-39.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Nessa oportunidade, 

determino o sobrestamento da decisão de ID nº 14246048, mantendo-se a 

competência da presente ação perante este juízo, até o julgamento do 

mérito do Agravo de Instrumento nº 1008202-39.2018.8.11.0000. Por fim, 

determino 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 comprovado mediante a instrução de documentos, 

no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro ) horas a contar da 

intimação. Intime-se também a PGE. No mais, intime-se a parte Autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 03 (três) orçamentos 

atualizados referente os medicamentos objeto dos autos. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação do que 

couber. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025502-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUNA SALAME PANTOJA SCHIOSER OAB - SP305602 (ADVOGADO)

DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR OAB - SP195721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendência de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de 

Mato Grosso - SUFIS/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1025502-22.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Impetrante noticia o descumprimento da medida 

liminar (ID nº 9917797), a qual determinou a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário oriundo da cobrança do ICMS sobre as operações 

interestaduais de transferência de bens do ativo fixo da Impetrante e de 

uso e consumo para os seus estabelecimentos localizados no Estado de 

Mato Grosso, inclusive em relação aos lançamentos já efetivados no 

Sistema de Conta Corrente Fiscal da Impetrante. O art. 139 do CPC/2015 

dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...)”. Sobre o 

tema, aliás, em boa hora explica Rafael Alvim, in verbis: “As medidas 

atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, estão previstas nos arts. 461, 

§5º e 461-A, §3º para os casos de cumprimento de sentença envolvendo 

obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, foram, de certo modo, 

generalizadas como um verdadeiro dever-poder geral de efetivação do 

juiz pelo art. 139, IV, do NCPC, independentemente da natureza da 

obrigação consubstanciada no título executivo” (disponível em: 

http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efeti

vacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento da 

ordem, determino a intimação pessoal das autoridades Impetradas para 

cumprirem imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que 

poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o 

Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária de R$ 

300,00 (trezentos reais), a ser bloqueada via BACEN JUD da conta 

bancária das autoridades, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima 

do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de 

desobediência (art. 330 do Código Penal), além de remeter os autos ao 

Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, 

previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992. Ainda, determino a expedição de 

Ofício à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para que 

cumpram a decisão de ID nº 9917797, reiterando a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário até decisão final a ser proferida neste 

writ. Por fim, consigno que cabe às partes, até o último dia do prazo 

estipulado, juntar aos autos um comprovante do cumprimento da liminar 

anteriormente deferida. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 

07 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010275-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CANDIDA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYDIA CRISTINA DE SOUZA NANTES SANTOS OAB - MT13689/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO Nº 

1010275-55.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte impetrante para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre petição de ID: 14119727. 

Após, cls. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023431-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ROBERTA ROTA OAB - SP198134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1023431-13.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A, contra ato 

indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

qualificado na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a autoridade coatora que reduza a alíquota 

para 17%, do ICMS incidente sobre fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora nº 6/353803-0, declarando, ainda, a suspensão da 

exigibilidade dos valores não recolhidos em razão da liminar concedida, 

até decisão final do presente mandamus. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a liminar por 

ventura concedida. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Com a inicial vieram 

documentos. Em síntese, é o necessário relatório. Fundamento. Decido. À 

vista da nova legislação que passou a disciplinar 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). Primeiramente cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Segundo consta nos autos, busca a impetrante a concessão 

da medida liminar para o fim de que seja determinada a autoridade coatora 

que reduza a alíquota para 17%, do ICMS incidente sobre fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/353803-0, declarando, 

ainda, a suspensão da exigibilidade dos valores não recolhidos em razão 

da liminar concedida, até decisão final do presente mandamus. Deve-se 

considerar, de início, que para a concessão da liminar pleiteada o 

mandamus deve estar municiado de documentação necessária e hábil a 

evidenciar, de plano, tanto o direito líquido e certo da Impetrante como a 

ilegalidade do ato da autoridade coatora. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

14460691 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento 

pleiteado. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência do fumus boni juris, uma vez que a impetrante não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato praticado pela 

autoridade coatora, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída. A propósito a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

pacífica quanto a alíquota incidente sobre a energia elétrica, senão 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO 
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– AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA INDEFERIDA – ICMS INCIDENTE 

SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTADE 27% – PRETENSÃO DE 

REDUÇÃO SOB O PRETEXTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

SELETIVIDADE (ART. 153, §3º, INC. I DA CF/88) – INOCORRÊNCIA – 

PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – DISCRICIONARIEDADE 

CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO 

JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ 

APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO DESPROVIDO. 

Outrossim, caso deferida a medida liminar neste momento haveria 

certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra 

crível ante a ausência de manifestação da impetrada. No mais, não há 

prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações 

da Autora, tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a 

sua exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, 

II do CTN. Nesse sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 

do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. Nesse 

diapasão, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, litteris: “Art. 151 – 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito 

do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento”. Assim, após análise aos autos, 

percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de 

garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que 

para a suspensão da exigência do crédito tributário necessário se faz o 

deposito integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ, in 

verbis: “Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do 

crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Portanto, ante a ausência 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, bem como de 

apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), tenho por bem 

indeferir a medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022052-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IVO MENDANHA CORREA CAIXETA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - RJ0202030A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1022052-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por PEDRO IVO MENDANHA 

CORREA CAIXETA contra ato indigitado coator de lavra do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à 

autoridade tida por coatora que possibilite a emissão da autorização 

especial para conduzir pelo período mínimo de 01 (um) ano, independente 

do reconhecimento da nulidade do processo administrativo. Aduz, em 

síntese, que exerce a atividade comercial em vendas, fazendo uso de seu 

veículo para visitas de clientes e, agora com a instalação do aplicativo de 

motorista Uber, fez a inscrição para poder fazer uma renda extra. Relata 

que, em 20.02.2018, foi realizar renovação da CNH e foi informado que 

seu direito de conduzir estaria suspenso, por motivo de abertura de 

processo administrativo no âmbito da sede da autoridade Impetrada, 

processo esse com nº 1579/2015/GCCNH/DETRAN/MT, instaurado em 

07.07.2015. Pontua que o processo administrativo se deu de forma 

totalmente irregular e ilegal, infringindo o seu direito líquido e certo de 

proceder com a renovação do direito de conduzir. Escuda a pretensão à 

vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja 

determinado à autoridade tida por coatora que possibilite a emissão da 

autorização especial para conduzir pelo período mínimo de 01 (um) ano, 

independente do reconhecimento da nulidade do processo administrativo. 

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 14282077 e seguintes, não 

vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Ademais, entendo 

que se mostra imprescindível o pronunciamento da parte contrária com a 

finalidade de evitar um futuro prejuízo, conforme dispõe o art. 10 do 

CPC/2015, in verbis: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, ante a ausência de um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o 

fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 

07 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 301 de 581



Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023240-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT0006737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor de Administração Tributária - Coordenadoria do ISSQN da 

Secretaria Municipal de Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1023240-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por MG CONTRUÇÕES 

EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS 

LTDA-EPP contra ato indigitado coator da lavra da DIRETORA DE 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE 

QUALQUER NATUREZA, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à 

autoridade tida por coatora que expeça o “Habite-se” do imóvel registrado 

sob a matrícula nº 100.753, folha 01, localizado no Lote 05 da Quadra 32, 

no loteamento denominado Chácara São José, situado na BR 364 no 

Coxipó da Ponte, cidade de Cuiabá/MT, independentemente do pagamento 

do ISSQN, bem como que se abstenha de cobrar valores indevidos a titulo 

de ISS deste imóvel. Aduz, em síntese, que é uma empresa incorporadora 

que constrói em terreno próprio e com o capital próprio, não realizando 

atividade de administração, empreitada ou sub-empreitada para terceiros. 

Assevera que a construção foi efetivada com recurso próprio da empresa 

e não com alienação das unidades realizada antes do término da obra, 

sendo que, até a presente data o imóvel não fora sequer comercializado, 

sendo uma incorporação direta, por sua conta e risco, realizando venda 

de unidades autônomas após a total conclusão da obra com um preço 

global, de modo que não existe previsão para a incidência do ISS. Relata 

que, ao realizar o requerimento do “Habite-se” do imóvel em questão, o 

fiscal responsável pelo aferimento de recolhimento do tributo 

desconsiderou que este não incidiria no caso concreto, condicionando a 

expedição do referido documento ao prévio recolhimento do ISSQN. 

Pontua que a hipótese dos autos não acarreta na incidência tributária do 

aludido imposto e que tal prática consiste em evidente manipulação da 

legislação, com abuso de poder e de forma manu militari para compelir ao 

recolhimento de tributos. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade tida por coatora que expeça o “Habite-se” 

do imóvel registrado sob a matrícula nº 100.753, folha 01, localizado no 

Lote 05 da Quadra 32, no loteamento denominado Chácara São José, 

situado na BR 364 no Coxipó da Ponte, cidade de Cuiabá/MT, 

independentemente do pagamento do ISSQN, bem como que se abstenha 

de cobrar valores indevidos a titulo de ISS deste imóvel. Partindo de uma 

análise perfunctória dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a 

concessão da medida liminar pleiteada. Analisando perfunctoriamente os 

fatos expostos e a documentação acostada, ao que tudo indica o terreno 

pertence à Impetrante, consoante faz prova o Registro de Imóveis emitido 

pelo 5º Serviço Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT (ID nº 14436025 e 14436044). Da mesma forma, a 

documentação nos leva a crer que a edificação sobre a qual está sendo 

imposto o recolhimento do ISSQN foi realizada por agentes vinculados à 

municipalidade, conforme decisão administrativa e Documento de 

Arrecadação Municipal – DAM acostados (ID nº 14436395 e 14436412). 

Não há que se olvidar que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios, consoante previsão do 

art. 156, III da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei 

Complementar nº 116/2003, somente será devido em contrapartida de 

desenvolvimento de atividade economicamente apreciável, produtiva de 

utilidade para outrem, sem subordinação, não sendo o mesmo 

contemplado pelo trabalho realizado para “si próprio”, desprovido de 

conteúdo econômico. Com efeito, não há que se falar na incidência do 

ISSQN diante de casos como o presente, cuja construção foi realizada 

pelo próprio dono do terreno e por seus funcionários, o que 

descaracteriza o fato gerador do aludido imposto. A propósito, o nosso 

Tribunal de Justiça já se pronunciou nestes exatos termos, em caso 

análogo e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

conforme se verifica da ementa que ora se transcreve, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA AFASTADA - DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO ISS – 

IMÓVEIS CONSTRUÍDOS PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO 

POR SUA CONTA E RISCO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO 

CARACTERIZADA – ISS – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – RECURSO 

IMPROVIDO. Se a sentença enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia em julgamento, não há que 

se falar em nulidade da sentença. A incorporadora que constrói em 

terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a locação das unidades 

autônomas, não está sujeita ao pagamento do ISS, por se tratar de 

incorporação direta, que não presta serviço de “construção civil” a 

adquirente, mas para si próprio, já que o alvo desse imposto é atividade 

humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto”. (Ap, 

43052/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 05/04/2013, Data da publicação no DJE 

16/04/2013). A seu turno, é sabido que o auto de conclusão de imóvel 

(“Habite-se”) é exigido com o escopo de garantir a liberação para o 

funcionamento deste, enquanto o ISSQN corresponde ao pagamento de 

tributo sobre os serviços prestados, assim no próprio fato gerador do 

tributo ressai a disparidade entre um e outro, inexistindo motivo para a 

vinculação entre ambos. Em outras palavras, trata-se de ato vinculado do 

poder público, onde, uma vez preenchidos os requisitos da lei, não lhe dá 

discricionariedade para negar a emissão do auto, porquanto, constitui 

direito público subjetivo do particular. Sendo assim, é inaceitável 

condicionar a expedição do respectivo documento ao recolhimento prévio 

do tributo com a base de cálculo apresentada pela fiscalização, tendo em 

vista que tal imposição consiste em meio coercitivo para forçar o 

contribuinte a pagar o imposto, ao passo que existentes eventuais débitos 

cumprirá à municipalidade proceder na sua cobrança, observada a via 

adequada. Por oportuno, cabe ressaltar que o art. 5º, LIV da Constituição 

Federal é expresso no sentido de inviabilizar cobranças coercitivas 

realizadas pela Administração Pública, posto que suas disposições sejam 

assaz cristalinas no sentido de vedar a privação dos bens de qualquer 

pessoa sem a observância do princípio do devido processo legal. Com 

efeito, a vinculação procedida, conforme bem asseverou a Parte Autora, é 

incompatível com a norma hipotética fundamental. Isso porque, 

conferir-se-á ao Fisco uma prerrogativa que desequilibra enormemente a 

relação jurídica em relação ao contribuinte, privando este de exercer 

qualquer meio de defesa num devido processo legal. A jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, aliás, já se fixou no sentido da 

ilegalidade desta vinculação, conforme se vê dos julgados que a seguir 

destaco, em suas respectivas ementas: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA 

SEGURANÇA – RECUSA DE FORNECIMENTO DO HABITE-SE (AUTO DE 

CONCLUSÃO) – CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE 
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TRIBUTO (ISS) – ILEGALIDADE – COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL 

PRÓPRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO 

TRIBUNAL – DECISUM RATIFICADO. Configura-se ilegal o ato da 

Administração Pública que condiciona o fornecimento do habite-se – auto 

de conclusão – ao pagamento de eventuais débitos tributários (ISS), tendo 

em vista a existência de meios ordinários próprios para a cobrança, 

possibilitando ao contribuinte o questionamento desta.” (ReeNec, 

111772/2009, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/03/2010, Data da publicação no DJE 

19/03/2010) “APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – 

SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB 

REEXAME RATIFICADA. A Administração Pública não pode submeter a 

emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de 

tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos 

das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal”. 

(Apelação/Reexame Necessário, 125755/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/08/2014, 

Data da publicação no DJE 04/09/2014) – Destacamos. Assim, estando 

presentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar, impõe-se 

o deferimento parcial da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à 

autoridade tida por coatora que proceda com a expedição do “Habite-se” 

do imóvel registrado sob a matrícula nº 100.753, folha 01, localizado no 

Lote 05 da Quadra 32, no loteamento denominado Chácara São José, 

situado na BR 364 no Coxipó da Ponte, cidade de Cuiabá/MT, 

independentemente do pagamento do ISSQN, bem como que se abstenha 

de cobrar valores indevidos a titulo de ISS sobre este imóvel, até ulterior 

decisão de mérito a ser proferida neste writ. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, conclusos (art. 12 e § único da Lei 

nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial 

plantonista. Cuiabá, 07 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023596-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1023596-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Tendo em vista que a presente 

demanda fora distribuída por dependência aos autos de nº 

1010068-56.2018.811.0041 – PJe, tenho, por bem, declinar da 

competência em favor do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 55, §3º do CPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012491-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO J. AUGUSTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SES-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012491-86.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por INSTITUTO J AUGUSTO, 

neste ato representado por sua presidente, a Sr.ª Bárbara Bruna Buarque, 

contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, todos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja anulado 

o Edital nº 002/SES/MT/2017, sanando as irregularidades que ferem o 

caráter competitivo do certame, determinando a republicação do Edital, 

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto e que atenda os ditames legais 

impostos pelo ordenamento jurídico vigente. Aduz, em síntese, foi 

publicado o Edital de Seleção nº 002/SES/MT/2017, através da Secretaria 

de Estado de Saúde de Mato Grosso – SES/MT, por meio da Comissão 

Interna de Contratos de Gestão – CICG, instituída pela Portaria nº 

226/2017/GBSES, e pela Comissão Permanente de Licitação nomeada pela 

Portaria nº 270/2016/GBSES, tornando público, para conhecimento de 

todos os interessados, o chamamento público, tipo melhor técnica, que 

visa selecionar instituições sem fins lucrativos, interessadas na 

celebração de Contrato de Gestão cujo objeto consiste no gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital 

Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella”. Pontua que o 

chamamento traz exigências que não condiz com o que preceitua a 

legislação, ferindo de morte princípios constitucionais esculpidos no artigo 

37, bem como coloca em xeque o caráter competitivo. Escuda a pretensão 

à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja anulado o 

Edital nº 002/SES/MT/2017, sanando as irregularidades que ferem o 

caráter competitivo do certame, determinando a republicação do Edital, 

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto e que atenda os ditames legais 

impostos pelo ordenamento jurídico vigente. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 13114331 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

aos agentes públicos. Ademais, o que pretende a Impetrante é que o 

Judiciário adentre na esfera administrativa e reveja as decisões do 

Impetrado, de forma mais favorável aos seus interesses. Desta feita, em 

sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer 

ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade Impetrada, que 

possa amparar a concessão da liminar pretendida. Assim, é de ser 

indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris. Nesse sentido, 

vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE 
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SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O 

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA 

IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE 

DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. ‘[...] Deve ser 

indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a 

presença do “fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 

104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, 

Data da publicação no DJE 14/11/2013)’”. (AI 21976/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 07 de agosto de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008830-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA DE SOUZA VIDRAGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1008830-02.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por LUCIANA PAULA DE 

SOUZA VIDRAGO contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

suspensão do ato que convocou a impetrante a compor os serviços de 

telefonista junto ao “Disque DETRAN” e a redirecione ao setor em que se 

encontrava anteriormente, qual seja a Comissão de Ética do DETRAN/MT. 

Aduz, em síntese, que é servidora pública efetiva do DETRAN/MT, 

ocupante do cargo de Agente do Serviço de Trânsito, com perfil 

profissional de assistente administrativa, sendo que exercia suas funções 

junto à Comissão de Ética da autarquia, setor no qual realizava atividades 

eminentemente administrativas. Relata que, em 02.04.2018, foi designada, 

por meio de convocação exarada pela autoridade coatora, para exercer 

funções de telefonista junto ao “Disque DETRAN”, que consiste em uma 

central de atendimento telefônico ao cidadão por meio da qual se 

“recepcionará toda a demanda de informação do DETRAN-MT”. Pontua 

que, na forma da Lei Complementar nº 505/2013, a atribuição de 

“telefonista” se encontra expressamente atribuída ao cargo de Auxiliar do 

Serviço de Trânsito, para o qual se exige nível fundamental completo, 

sendo que se verifica, com isso, verdadeiro “rebaixamento de função” 

imposto pela autoridade coatora, tendo em vista que ocupa um cargo de 

nível médio e foi designada para o exercício de uma função 

expressamente atribuída em lei a um cargo de nível fundamental. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão do ato que convocou a impetrante a 

compor os serviços de telefonista junto ao “Disque DETRAN” e a 

redirecione ao setor em que se encontrava anteriormente, qual seja a 

Comissão de Ética do DETRAN/MT. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

12563583 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da 

existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou 

de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela 

autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente 

público. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para 

a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 07 de agosto de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença
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MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1000090-89.2017.8.11.0041 

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

de liminar impetrado por ALINE DOS REIS MASON BETINE - ME, neste ato 

representado por sua representante legal a Sr.ª Aline dos Reis Mason 

Betine, contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados 

na exordial, objetivando a concessão da ordem mandamental para que 

seja declarado o direito líquido e certo da Impetrante nas prestações de 
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serviços de transporte rodoviários de cargas intermunicipal e interestadual 

que venha prestar, com início em território mato-grossense, para 

transporte de animais vivos (gado bovino/bubalino para abate), de modo 

que o ICMS seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço 

efetivo do serviço prestado. Aduz, em síntese, que é empresa individual, 

tendo por objeto social o transporte rodoviário de cargas, exceto produtos 

perigosos e mudança intermunicipal, possuindo como atividade secundária 

a de representações comerciais e agenciamento de comércio de 

matérias-primas agrícolas e animais vivos, sendo que realiza o transporte 

de bovinos para abate em frigoríficos em diversos estados da federação. 

Relata que sempre cumpriu as suas obrigações fiscais, recolhendo 

previamente o ICMS estadual, todavia, a base de cálculo utilizada para a 

apuração do imposto não é o valor da prestação (frete) contratado 

perante a empresa tomadora do serviço, mas sim aquele definido em lista 

de preços mínimos (pauta fiscal), adotado pela Secretaria da Fazenda do 

Estado do Mato Grosso e publicado e dado conhecimento aos 

contribuintes através de Portarias, norma esta de caráter infralegal e 

regulamentar. Assevera que os valores da pauta fiscal adotados pelo 

Estado do Mato Grosso atualmente são muito superiores aos preços do 

frete praticados pelo mercado, com o agravante ainda de ter que se 

considerar a distância entre a origem da carga transportada e o seu 

destino em duplicidade (ida e volta), fazendo com que o valor do tributo 

(ICMS) a ser recolhido, seja muito superior àquele que efetivamente seria 

devido. Pontua que a edição de portarias pela autoridade impetrada, 

definindo valores de base de cálculo para o ICMS que deve ser recolhido 

sobre prestações de serviços de transporte rodoviário de cargas, é 

inconstitucional e ilegal, já que confronta normas de superior hierarquia, 

contrariando princípios constitucionais, tais como o Princípio da Estrita 

Legalidade Tributária, do Não Confisco e da Capacidade Contributiva. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi deferida 

a medida liminar (ID nº 4778273). O Estado de Mato Grosso se manifestou 

nos autos (ID nº 6828637), pugnando, no mérito, pela denegação da 

ordem mandamental, sob o fundamento de que a conduta da 

Administração não se trata de pauta fiscal, mas de outro instituto, 

denominado “Lista de Preços Mínimos”, de modo que se mostra necessário 

distinguir pauta fiscal, instrumento de arrecadação repudiado pela 

jurisprudência, e a fixação de valores mínimos presumidos pelo Fisco, 

sendo que esses valores “de referência” não são obrigatórios. Parecer 

Ministerial acostado aos autos (ID nº 7273942), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento da instituição. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o 

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. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, busca a 

Impetrante a concessão da segurança para que seja declarado o direito 

líquido e certo da Impetrante nas prestações de serviços de transporte 

rodoviários de cargas intermunicipal e interestadual que venha prestar, 

com início em território mato-grossense, para transporte de animais vivos 

(gado bovino/bubalino para abate), de modo que o ICMS seja calculado e 

recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado. 

Partindo de uma minuciosa análise dos fatos expostos e da documentação 

acostada aos autos, entendo como demonstrado o direito líquido e certo 

da parte Impetrante. Isso porque, como se denota dos documentos de ID 

nº 4554861, 4554868 e seguintes, verifica-se que a cobrança do ICMS, no 

presente caso, foi realizada com base de cálculo respaldado na chamada 

“Pauta Fiscal”, ato este que se mostra contrário ao ordenamento jurídico 

vigente. A tributação baseada nos preços de referência, por meio da 

aplicação de “Pauta Fiscal”, é uma medida extraordinária, podendo ser 

admitida tão somente na hipótese de substituição tributária, momento em 

que a verificação do valor da operação se mostra demasiadamente difícil 

ou quando exista justo receio de que as informações prestadas pelo 

contribuinte não gozem de verossimilhança. Nessa toada, estando 

devidamente indicado pelo contribuinte o valor da operação que deu azo à 

transferência interestadual de bens, não cabe ao Estado de Mato Grosso 

desconsidera-lo e arbitrar quantia distinta, adotando valores previamente 

estabelecidos, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária. 

Com efeito, o art. 148 do CTN autoriza o arbitramento da base de cálculo 

do ICMS nas operações que tomem por base o valor das mercadorias tão 

somente quando tal quantia foi omitida pelo contribuinte ou quando não 

corresponder, manifestamente, aos valores reis de mercado, senão 

vejamos: “Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome 

em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos 

jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 

aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as 

declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos 

expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, 

ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, 

administrativa ou judicial” – Destacamos. Assim, não se enquadrando nas 

hipóteses acima elencadas, a operação de saída de mercadoria do 

território estadual subsuma-se à regra geral da base de cálculo do ICMS, 

pautando-se, por conseguinte, no real valor da operação, como 

demonstrado pela Impetrante. No presente caso, observa-se que não se 

está diante do recolhimento em substituição tributária, mas do ICMS devido 

em razão da saída de gados destinados ao frigorífico situado em outra 

unidade federativa. Portanto, em não se tratando de hipótese em que se 

permite a utilização da Pauta Fiscal, o arbitramento de valores pelo Estado 

de Mato Grosso se mostra manifestamente ilegal, conforme estabelece a 

Súmula nº 431 do STJ, in verbis: “Súmula 431: É ilegal a cobrança de ICMS 

com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.”. 

Nesse sentido, dispõe a pacífica jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. 

ICMS. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇAO DE PUBLICAÇAO RECONHECIDA 

E IDÔNEA. REVISTA ABC FARMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 

Discute-se nos autos a possibilidade de lei local determinar como base de 

cálculo presumida de ICMS em regime de substituição tributária valores 

constantes da Revista ABCFARMA. 2. A jurisprudência desta Corte é 

pacífica no sentido de reconhecer a ilegalidade de cobrança do ICMS com 

base em regime de pauta fiscal, mormente pelo fato de que "o art. 148 do 

CTN somente pode ser invocado para a determinação da base de cálculo 

do tributo quando, certa a ocorrência do fato imponível, o valor ou preço 

de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte 

não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública, nesse caso, autorizada a 

proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa" (RMS n. 18.677-MT, relator 

Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 20.6.2005). 3. No presente caso, a 

conduta da Administração não se trata de pauta fiscal, mas de técnica 

para a fixação da base de cálculo na sistemática de substituição tributária 

progressiva, na qual se leva em consideração dados concretos, tudo em 

consonância com o disposto do art. 8º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 

87/96. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de admitir a 
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utilização dos preços indicados na Revista ABC FARMA na composição 

da base de cálculo presumida do ICMS na circulação de medicamentos em 

regime de substituição tributária progressiva. Precedentes: REsp 

1.192.409/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

22.6.2010, DJe 1º.7.2010; RMS 21.844/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, 

Primeira Turma, julgado em 5.12.2006, DJ 1º.2.2007; RMS 20.381/SE, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

29/06/2006, DJ 03/08/2006. 5. Quanto à alínea c, aplicável o disposto na 

Súmula 83 do STJ, segundo a qual: ‘Não se conhece do recurso especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida’. 6. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa parte, não provido”. (REsp 1248963/SE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 

14/06/2011) – Destacamos. E não destoa deste entendimento a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ipsis litteris: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

FISCAL C/C PEDIDO DE DEPÓSITO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DO CRÉDITO – ALGODÃO EM PLUMA – CONTRATOS DE VENDA COM 

EMPRESA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – VALORES EM 

CONSONÂNCIA COM O MERCADO NA ÉPOCA DA COMERCIALIZAÇÃO – 

PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DAS SITUAÇÕES 

ELENCADAS NO ARTIGO 148, CTN – TERMOS DE APREENSÃO E 

DEPÓSITO DECLARADOS INEXIGÍVEIS – SENTENÇA RATIFICADA. A base 

de cálculo do ICMS é constituída pelo valor da operação mercantil. Seu 

arbitramento pelo ente fazendário, com amparo em valores de referência, 

é admitido tão somente nas hipóteses de substituição tributária, omissão 

do contribuinte ou comprovada irregularidade do valor da operação 

indicado. No caso, a adoção de pauta fiscal viola a legalidade tributária, 

por não subsumir-se às hipóteses permissivas. Incidência do verbete 431 

da Súmula do STJ”. (ReeNec 127224/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) – Destacamos. Daí porque 

se impõe a concessão da ordem. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para declarar 

o direito líquido e certo da Impetrante nas prestações de serviços de 

transporte rodoviários de cargas intermunicipal e interestadual que venha 

prestar, com início em território mato-grossense, para transporte de 

animais vivos (gado bovino/bubalino para abate), de modo que o ICMS seja 

calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do 

serviço prestado, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 

de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005771-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI MOHR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERENCIA DE CONTA CORRENTE (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE OUTRAS RECEITAS E 

CONTA CORRENTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1005771-40.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por ROZENI MOHR contra ato indigitado coator de 

lavra do SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OUTRAS 

RECEITAS E DE CONTA CORRENTE e do GERENTE DA GERÊNCIA DE 

CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da segurança para que seja determinado o 

cancelamento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 

100642/2013 nº 241000/54/28/2016. Alternativamente, requer o 

reconhecimento do instituto da prescrição dos valores lançados 

indevidamente, por meio da Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial – ADI 100642/2013 nº 241000/54/28/2016, bem como que seja 

determinado ao contribuinte apenas o pagamento do saldo remanescentes 

dos contratos ainda pendentes. Aduz, em síntese, que, em 04.09.2016, foi 

emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – 

SEFAZ/MT a “Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 

100642/2013” de nº 241000/54/28/2016, tendo a SEFAZ efetuado o 

lançamento no sistema do Conta Corrente Fiscal das diferenças dos 

valores remanescentes, acrescidos de juros e correção. Ressalta que a 

Lei Estadual nº 9.481, de 20 de dezembro de 2010, autorizou a instituição 

de Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), 

posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 526, de 19 de julho de 

2011, sendo que, na condição de contribuinte do Estado de Mato Grosso, 

aderiu os benefícios fiscais previstos nas mencionadas legislações. 

Pontua ser manifestamente ilegal o ato de cobrança da diferença dos 

valores remanescentes relativos aos débitos descritos nas mencionadas 

notificações, de modo que o mesmo atenta contra os princípios da 

segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a medida liminar, 

consoante decisão de ID nº 5024359. O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 8044556), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o argumento de que o FUNEDS foi declarado 

inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de modo 

que se mostra perfeitamente legal a cobrança dos valores não recolhidos. 

O ilustre representante do Parquet apresentou parecer técnico (ID nº 

8219133), pronunciando-se pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente da manifestação daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de 

mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção 

de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a 

análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o 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. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos 

de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja 

determinado o cancelamento da Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial – ADI 100642/2013 nº 241000/54/28/2016 ou, alternativamente, 

requer o reconhecimento do instituto da prescrição dos valores lançados 
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indevidamente, por meio da Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial – ADI 100642/2013 nº 241000/54/28/2016, bem como que seja 

determinado ao contribuinte apenas o pagamento do saldo remanescentes 

dos contratos ainda pendentes. Analisando detidamente o escorço fático 

e a vasta malha documental acostada aos autos, notadamente os 

documentos de ID nº 4962953 e seguintes, não vislumbro o direito líquido e 

certo da parte Impetrante. Isso porque, o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e, por 

consequência, do Decreto Estadual nº 526/2011, com efeitos ex tunc, em 

julgamento da ADI nº 100642/2013, cuja ementa abaixo transcrevo: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 

9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO 

ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR 

OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI 

QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E 

REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – 

OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE 

BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE 

RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS 

TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – 

VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO 

RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, 

DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN 

PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de 

créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe 

do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera 

flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a 

determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição 

social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou 

parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da 

parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no 

art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da 

vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses 

expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”. 

(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014). Com efeito, 

a lei estadual em comento, ao prever as renúncias tributárias, além de 

fulminar o princípio da legalidade previsto no art. 151 e Constituição 

Estadual e art. 150, §6º da CF, violou normas de finanças públicas, sem 

perder de vista os efeitos negativos suportados pela sociedade 

decorrentes de sua aplicação ilegal. Outrossim, com relação aos efeitos 

ex tunc da decisão que declarou a inconstitucionalidade da mencionada 

legislação estadual, o ínclito desembargador relator entendeu que “os 

princípios da boa-fé e da segurança jurídica não se sobrepõem aos 

princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade (específica), da 

moralidade administrativa e da indisponibilidade da coisa pública (...) já que 

os danos sociais emergentes se mostram incomensuráveis (suportados, 

inclusive, pelos municípios – vulneração do princípio constitucional de 

repartição de receitas), fato que está, a nosso aviso, a obstar a 

modulação colimada” (AgR 96612/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/10/2014, Publicado no DJE 

06/02/2015). Dessa maneira, verifica-se que foi pacificado por este 

egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a 

apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um 

dos contratos de parcelamento cancelados, com a consequente 

elaboração do Demonstrativo de Débitos Vinculados com a situação e 

valor de cada débito vinculado ao contrato de parcelamento cancelado, da 

forma como se encontrava antes, sendo que, nos casos dos débitos 

afetados pelo estorno das reduções estarem vinculados a outro contrato 

de parcelamento (efetuado com base na Lei nº 10.236/2014-REFAZ), tais 

valores (equivalentes aos estornos) serão automaticamente incorporados 

ao saldo devedor desse contrato. Daí porque se impõe a denegação da 

ordem vindicada. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intimem-se. 

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008596-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMPANY ARMAZENS GERAIS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO GARCIA PORTO OAB - SP224457-O (ADVOGADO)

LETICIA FRANCISCA OLIVEIRA ANETZEDER OAB - SP247103 

(ADVOGADO)

EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - SP314200 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1008596-54.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por LOUIS 

DREYFUS COMPANY ARMAZÉNS GERAIS LTDA. contra ato indigitado 

coator da lavra do GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão 

de liminar para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que 

efetue o credenciamento da Impetrante como contribuinte sujeita a 

apuração e recolhimento mensal do ICMS. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 5611895). A Impetrante aviou petição aos autos requerendo a 

homologação do pedido de desistência (ID nº 10048509). Em síntese, é o 

que merece registro. Verifica-se nos autos que os Impetrantes 

manifestaram nos autos, requerendo a desistência do presente 

mandamus. Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não 

trará qualquer prejuízo às partes, revogo a medida liminar anteriormente 

concedida nos autos (ID nº 5611895), HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pela Impetrante (ID nº 10048509), para 

que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

VIII do CPC/2015. Publiquem-se e Intimem-se. Isento de custas. Oficie-se o 

Desembargador Relator do Incidente de Suspensão de Liminar nº 

0052923-98.2015.811.0000 sobre a presente decisão. Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023533-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CISLENE MARQUES RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO-MT SAÚDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO n°: 1023533-35.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por CATIA CISLENE MARQUES RODRIGUES contra ato 

indigitado coator de lavra do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT SAÚDE, todos qualificados 

na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que 

seja determinado à autoridade coatora que realize o procedimento 

cirúrgico denominado timpanomastoidectomia. Em síntese, é o que merece 
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registro. 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. Ademais, o rito do 

Mandado de Segurança exige que o direito deve ser comprovado de plano 

por via documental, já que descabe nessa via a dilação probatória. A sua 

impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem 

dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato 

ilegal de autoridade pública. Destarte, na via mandamental descabe a 

produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a 

dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com 

documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação 

de Mandado de Segurança. Como relatado, a Impetrante almeja com a 

impetração do presente mandamus a concessão de medida liminar para 

seja determinado à autoridade coatoras que realize o procedimento 

cirúrgico denominado timpanomastoidectomia. Em que pese toda a 

argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento 

de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra 

adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma 

clara que a utilização dos fármacos pleiteados é imprescindível ao 

tratamento a ser submetido. De mais a mais, o colendo Superior Tribunal 

de Justiça, já se manifestou reiteradamente no sentido de que o laudo 

médico emitido por profissional particular não constitui prova 

pré-constituída de direito líquido e certo, haja vista que ainda não foi 

submetido ao contraditório. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO 

PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE 

DO CONTRADITÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO 

REGIMENTAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O laudo médico particular 

não constitui prova líquida e certa para o fim de impetração do mandado de 

segurança visando obter medicamentos para tratamento de saúde, tendo 

em vista a necessidade de submetê-lo ao contraditório, nos termos do art. 

333, II, do CPC. 2. É defeso às partes inovar no agravo regimental as 

contrarrazões do recurso especial, do que decorre serem infundadas as 

alegações de existência nos autos de laudos elaborados por hospitais 

públicos. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AgRg no AREsp 

233.016/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

06/08/2013, DJe 16/08/2013) – Destacamos. Seguindo a mesma linha, 

dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, senão vejamos: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

PELO ESTADO - LAUDO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR - 

NECESSIDADE DE SUBMETÊ-LO AO CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEFENDIDO - 

VIA INADEQUADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA RETIFICADA – 

ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA. A concessão da ordem pleiteada em 

Mandado de Segurança exige a demonstração, por meio de prova 

pré-constituída, da violação de direito líquido e certo, uma vez que o writ 

não admite dilação probatória. O laudo médico particular não constitui 

prova líquida e certa para o fim de impetração do mandado de segurança, 

visando obter medicamentos para tratamento de saúde, tendo em vista a 

necessidade de submetê-lo ao contraditório”. (Apelação / Remessa 

Necessária 127803/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 

07/03/2018). Temos ainda, que em casos de saúde, via de regra colhemos 

o parecer do NAT, o que não está contemplado pelo rito do MS, e ainda, 

pode ocorrer de, no curso da ação, ser necessária produção de prova 

pericial ou laudo técnico, situações, portanto, incompatíveis com a estreita 

via mandamental. Assim, ante a incompatibilidade da pretensão do 

Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, 

mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 

da Lei nº 12.016/2009. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I 

do CPC/2015, sem prejuizo da propositura da ação correta. Isento de 

custas. Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 226319 Nr: 33593-41.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA GODOY DA COSTA - 

OAB:7982, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, Rogerio luiz Gallo - 

OAB:Proc do Estado

 Vistos etc...

Compulsando aos autos, verifica-se que a sentença proferida às fls. 

133/135 fora anulada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso conforme acórdão acostado às fls. 

445/448.

Pois bem. Compulsando os autos, vislumbra-se que na ementa que 

compõe o acórdão que anulou a sentença de fls. 133/135, restou assim 

consignado:

 “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – 

IMPENHORABILIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA – 

NECESSIDADE – NULIDADE – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

Ante a ausência de descrição da localização de destinação do bem 

penhorado, no mandado de constatação, é de rigor a declaração de ofício 

da nulidade da sentença.

Sentença anulada. Recursos prejudiciais”. (destaquei – fls. 445)

No corpo do voto proferido pelo Douto Desembargador Relator restou 

assim consignado: “De fato, além do ato de constatação ter sido 

prejudicado pela ausência de morador no momento da diligência, também 

não se confirmou o exato endereço do bem penhorado e a destinação do 

imóvel”. (fls. 447/verso).

Deste modo, em consonância com o V. acórdão, entendo que o ato de 

constatação restou prejudicado e deve ser complementado.

Com estas considerações, determino a expedição de novo mandado de 

constatação in loco, nos moldes requeridos às fls. 109/110, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça complementar as informações, conforme consignado no 

trecho do acórdão retrocitado, observando-se os documentos de fls. 465 

e 466, que deverão acompanhar o mandado.

Cumprida a diligência, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se a determinação contida no item “b”, do despacho proferido às 

fls.467.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 352317 Nr: 22695-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA., 

ABDEEL NASSER CODINHO ZAYEDE, MARILENE DUQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC.

Isento de pagamento das custas processuais.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim
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 Cod. Proc.: 724699 Nr: 20378-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CHRISTOFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 08/01/2016, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 432107 Nr: 12082-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA COMERCIAL PEREIRA E IMPORTAÇÃO 

LTDA, ELIZABETH PEREIRA ALVES, EDNEY PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 27/08/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 27 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 173344 Nr: 21871-44.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS PESSOA COMERCIAL DE MÁQUINAS 

E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 07/03/2016, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 27 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 408112 Nr: 39548-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONA CALÇADOS E COFECÇOES LTDA, 

INÉIA HAYMOUR SALIM, MUHIEDINE AMINE DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 17/03/2016, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 352317 Nr: 22695-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA., 

ABDEEL NASSER CODINHO ZAYEDE, MARILENE DUQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC.

Isento de pagamento das custas processuais.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 408112 Nr: 39548-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONA CALÇADOS E COFECÇOES LTDA, 

INÉIA HAYMOUR SALIM, MUHIEDINE AMINE DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 17/03/2016, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 724699 Nr: 20378-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CHRISTOFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 08/01/2016, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 432107 Nr: 12082-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA COMERCIAL PEREIRA E IMPORTAÇÃO 

LTDA, ELIZABETH PEREIRA ALVES, EDNEY PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 27/08/2015, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 27 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 173344 Nr: 21871-44.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS PESSOA COMERCIAL DE MÁQUINAS 

E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, em 07/03/2016, com base no art. 794, I do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 27 de abril de 2016.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30973 Nr: 2419-02.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO CARLOS LOPES 

LOURENÇO, Cpf: 76058263891, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR DA PENHORA FEITA ATRAVÉS DO SISTEMA BACEN 

JUD QUE RECAIU NA CONTA DO EXECUTADO, BLOQUEANDO-SE O 

VALOR DE R$ 10.048,39 (DEZ MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E 

NOVE CENTAVOS), BEM COMO PARA, QUERENDO, APRESENTAR 

EMBARGOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Despacho/Decisão: Vistos.Cuida-se de pedido formulado pelo exequente, 

requerendo a penhora de quantia eventualmente encontrada nas contas 

ou aplicações financeiras do executado, por meio do sistema on line – 

Bacen-Jud.A penhora, de acordo com o art. 835, do Código de Processo 

Civil, traz em sua ordem de preferência o dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira, como critério para 

satisfação do crédito. No mesmo sentido, disciplina o art. 11, inciso I, da 

Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança 

judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.O art. 

837, do CPC, ao possibilitar a requisição, por meio eletrônico, informações 
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sobre os ativos do executado e ainda determinar a indisponibilidade de 

valores, facilita a constrição, tornando o processo executivo mais eficaz. 

O novo dispositivo legal deve ser utilizado de imediato, desobrigando o 

exequente de exaurir todos os meios de penhora de bens para satisfação 

de seu crédito. Logo, a penhora via Bacen Jud é perfeitamente possível. 

Ademais, verifica-se que, em consonância com o art. 8º da Lei n. 

8630/1980, o executado foi devidamente citado (fl. 19).Pelo exposto, com 

fundamento no art. 837, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

retro, por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema Bacen Jud, determinando o bloqueio on line 

da quantia de R$10.084,39 (dez mil e oitenta e quatro reais e trinta e nove 

centavos), que eventualmente for encontrada em contas bancárias 

pertencentes ao executado FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENÇO, CPF 

n. 760.582.638-91.Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora 

e depósito. Após, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.Em caso negativo, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 27 de julho de 2018

Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 615 Nr: 49-07.2003.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Procurador(a) Geral do Estado 

subprocuradoria Fiscal - OAB:, Ronaldo Pedro Szezupior dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermes Rosa de Moraes - 

OAB:11627/MT, Juliano Alves Rosa - OAB:11722/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal, por meio do 

Portal e-CAC, solicitando a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) 

do executado.

2. DETERMINO a Sr.ª Escrivã as diligências necessárias, após a chegada 

das informações, para impedir o acesso de terceiros a elas, tudo em 

conformidade com as disposições contidas na Consolidação das Normas 

da e. Corregedoria Geral da Justiça.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10107 Nr: 1337-77.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asul - Agropecuária Sucuri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ethienne Gaião de Souza Paulo 

- OAB:6251, Subprocurador (a)-Geral de Defesa do Meio Ambiente 

na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL NADAF DE MELO - 

OAB:17485, JOSE ROBERTO UGEDA - OAB:2958

 .O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou 

acerca do assunto. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte 

aresto:“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO 

ART. 535 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O 

acórdão não é omisso por ter sido adotado entendimento diverso do 

pretendido pela parte. Os Embargos de Declaração devem ser 

desprovidos quando ausentes os vícios previstos no art. 535 do CPC ou 

evidenciada a pretensão de rediscutir a matéria julgada. O 

prequestionamento, em sede de Embargos de Declaração, somente se 

mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro”. 

(ED, 123027/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 19/12/2012, Data da publicação no DJE 10/01/2013). 

(grifo nosso)Assim, não há procedência nas arguições do embargante, 

haja vista a não ocorrência da omissão alegada.Oportuno ressaltar que 

não cabe ao magistrado impor ao exequente que aceite o parcelamento do 

débito. Ademais, o parcelamento de débitos nos termos da Lei n. 

10.026/2013 está condicionado ao atendimento de requisitos que devem 

ser analisados pela administração pública e não pelo Poder Judiciário.Com 

essas considerações, REJEITO, em sua totalidade, os presentes 

embargos declaratórios.Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 326.Cuiabá, 

31 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 3085-66.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CPA NORTE III, CONDOMINIO 

MORADA DA SERRA I, CONDOMINIO MORADA DA SERRA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/O

 Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar aos requeridos 

que “promovam constante monitoramento e manutenção do atual sistema 

de tratamento e coleta de esgoto neles instalado, através da retirada 

quinzenal dos efluentes gerados, impedindo o escoamento de efluentes 

fora dos padrões legais para corpo d’água existente na região”, devendo, 

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, comprovar documentalmente nos 

autos o cumprimento desta decisão.Em caso de descumprimento desta 

decisão, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Certifique-se o 

Senhor Gestor se houve apresentação de contestação pela parte 

requerida CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA I. Dê-se vista ao Ministério 

Público para impugnar as contestações apresentadas (fls. 152/158 e 

166/184).Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36675 Nr: 3129-85.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO GEORGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:OAB/MT 10.228

 Vistos.

Cuida-se de ação civil pública proposta pelo MUNICÍPIO E CUIABÁ em 

desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO GEORGIA, visando à 

concessão de medida liminar consistente na determinação para que o 

requerido “efetue a adequação necessária no imóvel, visando à adequada 

destinação do esgoto e efluentes dele advindos, sob pena de aplicação de 

multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Conforme informado à fl. 73 verifica-se que o requerido propôs ação de 

obrigação de fazer em trâmite neste Juízo, sob o Cód. 29878.

Nesses termos, em razão da existência de conexão entre a ação ordinária 

e a ação civil pública, determino o imediato apensamento das ações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32994 Nr: 620-84.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA COSTA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar 

vícios que invalidem o Auto de Infração n. 34135 (fl. 38), proveniente da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do Município 

de Cuiabá (MT), por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.Condeno 

o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os 

quais fixo no valor de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais), nos 

termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 331034 Nr: 11363-55.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOAQUIM BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Antes de proferir qualquer tipo de decisão, determino a intimação do 

recuperando, para que, no prazo no 05 dias, comprove vinculo familiar ou 

contratual com o titular do comprovante de energia acostado à fl. 422.

Caso o recuperando junte aos autos o requerido, determino seja oficiado 

ao Juízo da comarca de Goiatuba/GO, solicitando anuência para que o 

recuperando dê continuidade ao cumprimento da sua pena.

Após, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 430911 Nr: 6622-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 para o dia 17/10/2018 às 14h00min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 475091 Nr: 15009-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos, etc.

Não obstante à manifestação ministerial retro, mas em razão da natureza 

do delito (doloso contra a vida), determino a realização do exame 

psicossocial.

Assim, oficie-se à direção do estabelecimento prisional onde o 

recuperando se encontra segregado para, no prazo máximo de 10 dias, 

elaborar o referido laudo, e encaminhar a este juízo.

Sem prejuízo, anotando que o recuperando atingiu o lapso temporal 

necessário à progressão de regime, designo audiência admonitória para o 

dia 15/08/2018, às 14 horas, para análise de sua progressão e, em caso 

positivo, fixação das condições.

Cumpra-se e intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 514158 Nr: 6688-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:04/09/2018

Intimando:Réu(s): Volmir Linhares, Cpf: 02741303193, Rg: 19790139 SSP 

MT Filiação: Valdemiro Linhares e Elizabete Vestab Linhares, data de 

nascimento: 15/09/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

montador, Endereço: Rua 38, Q 02, Casa 16, Res. Brasil, Bairro: Osmar 

Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimação de audiência admonitória para o dia 04/09/2018 ás 

14h00min

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

 Designo audiência admonitória para o dia 04/09/2018 às 14h00min.

Intime-se o reeducando via edital.

Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Thalita Golin

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 514152 Nr: 6682-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PEREIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:04/09/2018

Intimando:Réu(s): Alex Pereira Cavalcante, Rg: 2384063-3 SSP MT 

Filiação: Ana Maria Pereira Cavalcante, data de nascimento: 24/08/1991, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), autõnomo, Endereço: Rua 

31, Qd. 25 Ou 26, Lt. 16, Bairro: 1º de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimação do recuperando para audiência admonitória 

04/09/2018

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

 Designo audiência admonitória para o dia 04/09/2018 às 14h00min.

Intime-se o recuperando via edital.

Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Thalita Golin

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 495255 Nr: 34497-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS LOPES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:04/09/2018

Intimando:Réu(s): Marcus Vinicius Lopes Correa, Cpf: 00541633155, Rg: 

13390180 SSP MT Filiação: Joanilson Correa Silva e Maria Aparecida 

Lopes Correa, data de nascimento: 03/11/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, adesivador, Endereço: Rua 11, Nº 126, Qd. 01, 

Bairro: São João Del Rey, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimação do recuperando para Audiência Admonitória dia 

04/09/2018 ás 14h00min

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Designo audiência admonitória para o dia 04/09/2018 às 14h00min.

Intime-se o reeducando, via edital, a fim de que compareça à audiência, 

sob pena de conversão.

 Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Thalita Golin

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 363775 Nr: 3268-65.2014.811.0042
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÔNIDAS LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:

 “Vistos,

 Compulsando os autos, verifica-se que foi designada audiência 

admonitória para a presente data, com a finalidade de inserir o 

recuperando LEÔNIDAS LINO no cumprimento do regime semiaberto.

Contudo, verifica-se no presente PEP, que não foi realizada a intimação da 

Defesa, conforme determinado em decisão de fls. 48/50.

 Assim sendo, redesigno o ato prejudicado para o dia 13/09/2018, às 

16h30min, devendo constar que o seu não comparecimento importará na 

suspensão cautelar do regime de cumprimento de pena, com a 

consequente expedição de mandado de prisão.

Intime-se o penitente por meio de seu advogado constituído nos autos.

Às providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 340361 Nr: 28-05.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BATISTA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JR Q. LUZ - 

OAB:23787/GO

 Vistos etc,

Declaro remidos 49 (quarenta e nove) dias da pena imposta ao 

recuperando.

Elabore-se novo memorial de pena.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391548 Nr: 7334-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY HALISON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRÁZ PAULO PAGOTTO - 

OAB/MT 5.201-B - OAB:5201B/M T

 Vistos, etc.

Diante da comprovação de que o recuperando trabalhou 246 dias (f. 146), 

em consonância com o parecer ministerial (fl. 147), com fundamento no 

art. 126, II, da LEP, declaro remidos 81 dias em seu favor.

No mais, se somados os aludidos dias remidos ao período de pena 

cumprida que foi declarado por meio da decisão de fls. 142 (12.12.2012 e 

22.3.2013 – 03 meses e 11 dias), têm-se que o requisito objetivo para a 

progressão será alcançado em 14.9.2018.

Diante disso, determino seja realizado novo cálculo de pena, 

considerando-se para tanto os apontamentos acima mencionados.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à defesa, com 

posterior conclusão.

Por fim, aproximando-se a data supramencionada, solicite-se atestado de 

comportamento carcerário atualizado.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 114580 Nr: 1129-53.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI LEITE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 VISTOS,

 Trata-se de executivo de pena em nome do reeducando DAVI LEITE 

GONÇALVES.

 A fls. 241, aportou cálculo de pena.

Às fls. 247/248, a Defesa requereu a remição de 44 (quarenta e quatro) 

dias da pena imposta ao reeducando, conforme atestado de fls. 249 e, às 

fls. 250/251, requereu a retificação do campo “interrupções”, alegando 

que as faltas foram inseridas em duplicidade.

Requereu, ainda, que fosse concedido o benefício do indulto previsto no 

Decreto nº 8940/2016, por possuir filhos menores e, alternativamente a 

comutação prevista no Decreto 8615/2015.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente a 

remição, na forma requerida e, contrariamente, a retificação do cálculo, 

por estarem lançadas corretamente as faltas cometidas.

Manifestou-se, ainda, pelo indeferimento da concessão do indulto e 

comutação, pelo fato de não ser aplicado aos condenados pela prática de 

delitos hediondos.

Por fim, requereu a retificação da fração utilizada para o cálculo do 

livramento condicional, em relação à pena indicada na “linha 1”, do cálculo 

de fls. 241, por se tratar de crime comum praticado por reeducando 

reincidente.

 É o relatório.

Decido.

 1. Analisando os autos, observo que o atestado de249, comprova que o 

reeducando trabalhou 133 (cento e trinta e três) dias, no período de 

outubro/2013 a abril/2014, fazendo jus à remição de 44 (quarenta e 

quatro) dias de sua reprimenda.

POSTO ISSO, fulcrado no que dispõe o artigo 126 da Lei de Execuções 

Penais e, em consonância com a manifestação Ministerial, DECLARO 

REMIDOS 44 (quarenta e quatro) dias da reprimenda imposta ao 

reeducando DAVI LEITE GONÇALVES.

2. Indefiro o pedido de retificação do campo interrupções na forma 

pretendida pela Defesa, tendo em vista que não há duplicidade nos 

lançamentos das faltas, conforme se vê abaixo:

a) Na “linha 1” foram lançadas 168 (cento e sessenta e oito) faltas 

cometidas no período de 07/07/2008 a 03/02/2009 (fls. 46 e 62).

b) Na “linha 2” foram lançadas 1201 (hum mil, duzentos e uma) faltas 

cometidas no período de 03/02/2009 (data do desligamento do reeducando 

– fls. 62) até 04/06/2012 (data da realização da audiência de justificação - 

fls.126).

c) Na “linha 3” foram lançadas 21 (vinte e um) faltas, sendo 06 (seis) 

faltas, referente ao período de 12/06/2012 a 30/06/2012 e 15 (quinze) 

faltas, no período de 30/06/2012 até 24/07/2012 (fls. 129 e 139).

d) Na “linha 4” 275 (duzentos e setenta e cinco) faltas cometidas do 

período de desligamento (24/07/2012 – fls. 128) a 29/04/2013 (última 

prisão – fls. 143).

3. Quanto ao pedido de concessão do indulto ou comutação, observa-se 

que não foi reconhecida ao reeducando a causa de diminuição de pena 

prevista no art. 4º da Lei 11.343/06, fato que impossibilita a concessão do 

benefício, uma vez que não sendo reconhecida a causa de diminuição de 

pena, o reeducando foi condenado por crime equiparado à hediondo.

Deste modo, nos termos do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, o crime de 

tráfico de drogas é insuscetíveis de concessão de indulto. Vejamos:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

 I - anistia, graça e indulto;

II - fiança.

 Isto posto, INDEFIRO o pedido.

4. Por fim, quanto a retificação da fração da “linha 1”, para ½, por se tratar 

de crime comum cometido por reeducando reincidente, observa-se que a 

referida reincidência não foi devidamente reconhecida em sentença (fls. 

31), motivo pelo qual indefiro a sua retificação.

 5. Após atualizado o cálculo, dê-se vista às partes.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 77729 Nr: 10897-08.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO CANUTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS SOUSA DE MELO - 

OAB:322171, LIAMARA DA SILVA CHAVES - OAB:22867-GO, VIVIANE 

PEREIRA DE MELO - OAB:322601

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da fundamentação erigida na decisão de fls. 737, 

deixo de acolher o pedido de reconsideração formulado às fls. 741/742, 
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mantendo-a inalterada em sintonia, ainda, com o parecer ministerial retro, e 

salientando que a reivindicação cabível desafia a interposição do recurso 

competente.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido.

Com a captura, conclusos para nova deliberação.

Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 340361 Nr: 28-05.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BATISTA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JR Q. LUZ - 

OAB:23787/GO

 Executivo de Pena cod. n. 340361

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de Pena em regular tramitação.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento do ofício de fl. 192.

Com ou sem a resposta, retornem os autos ao Juiz Natural.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2017.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito Convocada

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 534145 Nr: 25886-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11277-B, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24646-O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA. OAB/MT: 24.646-0

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 13:40 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 13:40 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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 527941 Nr: 19841-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINA FLORENTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Rodrigues da Silva - 

OAB:17517, Clarianna Marques de Arruda e Silva - OAB:20148, 

Larissa Marques Arruda e Silva - OAB:16107

 Intimar a defesa da ré Justina Florentina de Souza, para que apresente a 

defesa prévia no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 417235 Nr: 22422-35.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUIS ALVES DE CAMPOS, KEILA 

PAES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/O

 Certifico e dou fé que, nesta data compareceu o advogado Hélio Castelo 

Branco Oliveira Junior, informando que patrocina a defesa da Ré Keila 

Paes da Conceição, conforme fls. 464/466. Certifico também, que 

compulsando os autos verifica-se que a advogada Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon, patrocina a defesa do Réu Wellington Luis Alves de Campos, 

conforme consta nas fls. 470. Destarte, em cumprimento a decisão de fls. 

479, impulsiono os presentes autos e intimo a defesa do Réu Wellington 

para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a devida 

procuração. Era o que me cumpria certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 372239 Nr: 13009-32.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AMBRÓSIO DO CARMO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 13009-32.2014.811.0042 (CÓDIGO: 372239)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MANOEL AMBRÓSIO DO CARMO FILHO

 Vistos.

 A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que me 

permitam absolver sumariamente o réu (art. 397 do CPP).

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

13.09.2018 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Com relação à arma de fogo e munições apreendidas (fl. 48), em 

cumprimento ao Provimento nº 05/2017-CGJ, decreto o perdimento das 

mesmas, fazendo-o, determinando o encaminhamento ao Exército, nos 

moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Às providências.

Cuiabá - MT, 01 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527941 Nr: 19841-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINA FLORENTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Rodrigues da Silva - 

OAB:17517, Clarianna Marques de Arruda e Silva - OAB:20148, 

Larissa Marques Arruda e Silva - OAB:16107

 PROCESSO N.º 19841-42.2018.811.0042 (CÓDIGO: 527941)

 Vistos etc.

Recebo a denúncia em desfavor da acusada JUSTINA FLORENTINA DE 

SOUZA, pois presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo 

Penal.
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Cite-se a acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, que serão contados a partir da audiência de proposta do 

sursis processual, contudo este juízo não tem mais data disponível nos 

próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles reservados para os 

processos de réus presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo 

os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 529883 Nr: 21681-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado DR. RUBINEY INÁCIO FERREIRA PINNO para devolver o 

processo Código 529883 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.: 427290 Nr: 2609-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE NERES DE BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Intimo o advogado do réu para apresendar procuração, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 100715 Nr: 10427-06.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS MORENO - 

OAB:10016/MT

 Vistos etc. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 486666 Nr: 26278-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN CARLOS SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 INTIMO A ADVOGADA DE DEFESA DRA. MARINEY FATIMA NEVES, 

OAB-MT N°10.737, PARA APRESENTAR RESPOSTA Á ACUSAÇÃO NO 

PRA ZO DE 10 (DEZ) DIAS.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 510243 Nr: 2942-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIAS JAQUES DA CRUZ, VITTOR CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 Intimar o Dr.Samuel de Oliveira Varanda OAB/MT 22.973/0 e Dr.Pablo 

Pinheiro Marques OAB/MT 17.874/0- Advogados do réu Vittor Campos , 

para audência de Instrução e Julgamento designada para o dia 23 de 

agosto de 2018, às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 334194 Nr: 14806-14.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ALVES TEIXEIRA, EMERSON GABRIEL 

FERREIRA, GEZIVALDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SÉRGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:18512/MT

 Intimar o Dr.Helio Castelo Branco de Oliveira OAB/MT 13555-advogado do 

réu Emerson Gabriel Ferreira, para Audiência de Instrução e Julgamento 

redesignada para o dia 03 de outubro de 2018, às 14h:45 minutos.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 508868 Nr: 1659-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GABINETE DA VARA 8.ª CRIMINAL DE CUIABA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TOFFOLI AVILA INEZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7.355-A

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR QUESITOS, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 526029 Nr: 17971-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA COSTA LEITE MOREIRA, 

FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 INTIMAR O DR ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ OAB/MT 21.521/O DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 523909 Nr: 15879-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DE SOUZA PAIVA, WALDINEY 

FERNANDES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038

 Intimação da advogada FABIANA FÉLIX DE ARRUDA SOUZA, OAB-MT 

25038/O (procuração às fls. 125) para a audiência designada para o dia 

13/08/2018, às fls. 13h30.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 508868 Nr: 1659-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GABINETE DA VARA 8.ª CRIMINAL DE CUIABA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE TOFFOLI AVILA INEZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7.355-A

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA TOMAR CIENCIA DA DESIGNAÇÃO PARA 

O DIA 02/04/2019 A PARTIR DAS 13H30M, DA PERÍCIA DE INSANIDADE 

MENTAL DO ACUSADO, A SER REALIZADA NA GERENCIA DE 

PSIQUIATRIA FORENSE DA DIRETORIA METROPOLITANA DE MEDICINA 

LEGAL EM CUIABÁ-MT.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406589 Nr: 11173-87.2015.811.0042

 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): LUCIANO GOUVEIA REIS OU LUCIANO 

MARTINS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO GOUVEIA REIS OU LUCIANO 

MARTINS DOS REIS, Rg: 2499611-4, Filiação: Noemia da Silva Reis e 

Sebastião Martins Gouveia, data de nascimento: 09/07/1995, brasileiro(a), 

natural de Nova Brasilandia-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(s), do teor da denúncia, da qual segue resumo abaixo 

transcrito, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o 

acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da 

Lei nº 11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será 

nomeado defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 

11.343/2006).

Resumo da Inicial: (...) Diante do exposto, O Ministério Público Estadual 

DENUNCIA LUCIANO GOUVEIA REIS ou LUCIANO MARTINS DOS REIS, 

como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (...)

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Ante a certidão de fls. 54, em 

consonância com a fl. 55, DETERMINO que se dê vista dos autos ao 

Ministério Público. As providências. Expediente 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, CRISTIANE DIAS 

BONFIM, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 493462 Nr: 32808-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO GABRIEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO GABRIEL GOMES, Rg: 24402796, 

Filiação: Claudia Maria Gomes, data de nascimento: 18/02/1999, 

brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, solteiro(a), operador de maquina. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual segue 

abaixo resumida, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: (...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia 

PABLO GABRIEL GOMES como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 

n. 11.343/2006.(...)

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifique-se o acusado para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 55, 

da Lei n° 11.343/2006.Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de Justiça for 

notificar o denunciado, o mesmo deve perguntar-lhe se possui condições 

financeiras a fim de constituir advogado, e sendo negativa referida 

pergunta, ser-lhe-á, desde já, nomeada a Defensora Pública que oficia 

junto a esta Vara para patrocinar a defesa do mesmo, devendo, se 

necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.Defiro os requerimentos 

apresentados pelo representante do Ministério Público. Após a 

apresentação da resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CRISTIANE DIAS 

BONFIM, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469257 Nr: 9151-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVALDO FERREIRA LEMES, Rg: 

19989270, Filiação: Marlene Ferreira Lemes, data de nascimento: 

29/10/1988, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da 

sentença, para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para 
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que manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou 

valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo 

positiva sua resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não 

comparecimento.

Sentença: “(...)ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da lei n. 11.343/06 as 

imputações conferidas ao acusado EVALDO FERREIRA LEMES, filiação: 

Marlene Ferreira Lemes, data de nascimento: 29/10/1988, brasileiro, 

natural de Rosário Oeste/MT, residente à Rua Barão de Vila Rica, n° 430, 

Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT. (...) Nos termos do art. 383, § 2º, do 

Código Penal, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Juizado 

Especial Criminal desta Capital para que, em face da referida 

desclassificação, aplique sanção ao condenado pela prática de infração 

penal de menor potencial ofensivo. (...) Ainda, DETERMINO que oficie-se o 

juízo da 2ª Vara Criminal informando-o acerca da presente sentença. (...)”.

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, CRISTIANE DIAS 

BONFIM, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 527890 Nr: 19792-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 432199 Nr: 8085-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIO DE SOUZA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIVANIO DE SOUZA PAIVA, Cpf: 

02064195114, Rg: 13021403-53, Filiação: Antonio de Souza Oliveira e 

Maria de Lourdes Paiva, data de nascimento: 03/03/1984, brasileiro(a), 

natural de Ibitita-BA, solteiro(a), carpinteiro, Telefone 3634 - 9281. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do Acusado para apresentar sua resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. Não sendo apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o Acusado, citado, não constituir defensor, 

fica, desde já nomeado o Defensor Público oficiante neste Juízo para 

oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de LUCIVANIO DE SOUZA PAIVA pela 

prática, em tese, do crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, ocorrido 

no dia 07.02.2016, nesta capital (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N.º 

2016.43326).

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Desde logo, CANCELO a audiência 

destinada ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do 

processo, designada para o dia 03/04/2018 às 14:00 horas.Considerando 

que o(a) acusado(a) Lucivânio de Souza Paiva não foi encontrado(a) nos 

endereços fornecidos pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para a apresentação de resposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o número legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Consigno que o prazo para da defesa começará a fluir a partir 

do comparecimento pessoal do(s) acusado(s) ou defensor constituído 

(CPP, artigo 396, parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para 

oferecimento da resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os 

autos conclusos para suspensão do processo e do prazo prescricional 

(CPP, artigo 366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 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, ANNE KAROLINE DE 

ALMEIDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 474494 Nr: 14386-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHEL DE SOUZA LIMA PULCHEIRO, LIVIA 

DE SOUZA LIMA PULCHERIO MONTEIRO, SANDRA DE SOUZA LIMA 

PULCHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia Geórgia Oliveira Santos - 

OAB:19286-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núbia Geórgia Oliveira 

Santos - OAB:19286-MT

 Autos n. 14386-33.2012.811.0042.

I. Ante a certidão do oficial de justiça, redesigno a audiência para o dia 

06.11.2018 às 16:40 horas, primeira data livre na pauta.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 324995 Nr: 4445-35.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DUDA DA SILVA, GENÉSIO 

LAURINDO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:6293-A, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743, 

FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17134, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024 - A, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13617

 Autos n. 4445-35.2012.811.0042.

I. Em razão do não cumprimento do despacho, redesigno a audiência para 

o dia 06.11.2018 às 14:10 horas, primeira data livre na pauta.

 II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 458268 Nr: 35635-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL E ESPECIALIZDA DA 

JUSTIÇA MILITAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MOREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA 

- OAB:12971

 CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho de fl. 322, tentei entrar em 

contato com o Advogado, Dr. Reinaldo Leite de Oliveira, via telefone 

66-99213-4080, no dia 02.08.2018 nos seguintes horários: 17h30m e 18h, 

todavia, a ligação caiu na caixa postal. CERTIFICO ainda que, tentei 

novamente no dia 03.08.2018 nos seguintes horários: 10h54m, 16h e 

16h28m, todavia, o Advogado não atendeu, chamando até cair a ligação. 

CERTIFICO por fim que, na presente data, às 15h22m, consegui entrar em 

contato com o aludido causídico e solicitei que informasse o endereço 

atualizado do acusado no prazo de 5 dias para fins de intimação da 

perícia, tendo o Advogado informado que iria providenciar. Era o que tinha 

a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 315188 Nr: 14165-60.2011.811.0042

 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): JAIRO ANTÔNIO DIAS, SAMILTO RODRIGUES 

VIEIRA, EMERSON LOPES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados SD 

PM JAIRO ANTÔNIO DIAS, SD PM SAMILTO RODRIGUES VIEIRA e SD PM 

EMERSON LOPES DE CARVALHO, qualificados nos autos, relativamente 

ao fato narrado na denúncia, o que faço com fulcro no artigo 123, IV, e 

art. 125, VI, §3° e §5°, I, ambos do Código Penal Militar.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se, procedendo-se às baixas, anotações e comunicações 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 160826 Nr: 8157-04.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA BATISTA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU para, no prazo de 5 

dias, manifestar se tem diligências a requerer (art. 427 CPPM).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 449570 Nr: 26565-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação penal, por litispendência em relação à ação penal que 

figura no feito n° 17042-41.2009.811.0042 - cód. 151275, em trâmite 

perante esta Justiça Especializada, o que faço com fundamento no art. 

485, V, do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao Código 

Penal Militar.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 448418 Nr: 25388-34.2016.811.0042

 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): REINALDO JORGE MAGALHÃES, RENATO 

CARRADINE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA JUSTIÇA 

MILITAR

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS Nº 25388-34.2016.811.0042 - Código 448418 - Apolo Virtual

 ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): REINALDO JORGE MAGALHÃES

 RENATO CARRADINE SOUZA

INTIMANDO: Réu(s): REINALDO JORGE MAGALHÃES, ex-militar CB PM, RG 

880.947, nascido aos 17/10/1975 natural de Cuiabá/MT, filho de Audenir 

das Neves Magalhães e Rosa Maria Marques Ferreira, Endereço: local 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citação do denunciado, REINALDO JORGE MAGALHÃES, 

acima qualificado, dos termos da denúncia abaixo transcrita de forma 

resumida, ficando ainda intimado para constituir advogado nos autos, sob 

pena de não o fazendo ser-lhe nomeada a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério 

Público. Consta que no dia 08 de Agosto de 2015, no período da noite, em 

Cuiabá - MT, o réu entrou contra a vontade expressa em casa alheia, no 

mesmo dia por volta das 22h08min, na Central de Ocorrências desta 

Capital, o denunciado inseriu ou fez inserir declaração falsa no Boletim de 

Ocorrência PM/MT nº 2015.227621. Em função da ocorrência, bem como 

dos fatos narrados na denúncia o Ministério Público denunciou o réu, que 

atualmente encontra-se em local incerto e não sabido, pela prática dos 

crimes previstos nos arts. 312, 226, §1º e §2º c/c 53 e 79, do Código 

Penal Militar.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Desta feita, considerando que o réu não faz 

parte dos quadros da PMMT, não tendo sido encontrado no endereço 

constante na denúncia e não tendo a acusação fornecido novo endereço, 

defiro a citação por edital, na forma do art. 277, inc. V, do CPPM, 

fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 287, alínea c, 

do mesmo estatuto. Decorrido o prazo e não havendo resposta, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para atuar em favor do réu (art. 71, § 2º, 

CPPM). Após concretizada a citação, volvam-me os autos conclusos para 

ordenação do procedimento. Expeça-se o necessário. 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, Thais Matsuoka da Silva 

Ratis, digitei.

Cuiabá - MT, 07b de Agosto de 2018.

Thais Matsuoka da Silva Ratis

 Gestora Judiciária

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 343627 Nr: 3732-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MONTEZUMA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar 

convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo 

réu THIAGO MONTEZUMA DA SILVA, com fundamento no artigo 419, do 

Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio 

qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de 

competência do juiz singular.Finalmente, realizando um exame superficial 

dos fatos, concluo que o crime, em tese, praticado foi o de lesões 

corporais de natureza grave, ressaltando que essa classificação é feita 

neste momento somente para delimitar a distribuição, porquanto tal tarefa, 

ao final, compete ao juízo competente (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437211 Nr: 13579-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 Código: 437211

Vistos, etc.

Designo o dia 29 de Agosto de 2018, às 16 horas para a oitiva das 

testemunhas faltantes, bem como o interrogatório do acusado.

Tendo em vista a insistência manifestada pelo Ministério Público à fl.271 e 

considerando que ainda é necessária a medida coercitiva da testemunha 

Marcos Carmo da Silva, expeça-se o necessário, nos termos do art.218 

do CPP.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Agosto de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 36795 Nr: 285-06.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEZENIR LUCAS DOS SANTOS, JEOVÁ 

MONTEIRO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21378/O, DR. SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB-MT 5012 - 

OAB:, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:5012-A

 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 pessoalmente o recorrente, no prazo 10 

dias, constituir novo advogado para oferecimento das razões do recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 482058 Nr: 21853-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALMEIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788, JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3111/TO

 Código: 482058

Vistos, etc.

Em atendimento ao Ofício Circular 10/2018/GAB/J-Aux que solicita deste 

Juízo Criminal colaboração mútua para a reanálise das prisões cautelares, 

passo ao reexame de cada processo para verificar a devida adequação, 

caso a caso, quanto à necessidade da custódia, bem como a possibilidade 

da aplicação de outra medida cautelar diferenciada, nos termos permitidos 

pela Legislação Penal.

Neste caso específico, o pedido de revogação da prisão preventiva foi 

indeferido, ressaltando que o crime em questão foi praticado com extremo 

grau de crueldade, evidenciando o alto grau de periculosidade do 

acusado, fragilizando a garantia da ordem pública que é função precípua 

do Estado-Juiz.

Oportuno registrar que o presente processo criminal principal está 

caminhando para sua fase final, inclusive as partes já apresentaram suas 

alegações finais, porém se encontra suspenso e aguardando a conclusão 

do incidente de insanidade mental em apenso (código: 496897), portanto 

entendo prematura a soltura do acusado, bem como não vislumbro a 

possibilidade da aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, ao 

menos por ora, mantendo-se incólume o decreto preventivo.

Em tempo, determino que a Sra. Gestora Judiciária cumpra imediatamente o 

comando judicial proferido no incidente em apenso.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Observe-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 443833 Nr: 20620-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO A. DE 

SOUZA - OAB:OAB-MT 18201

 Código: 443833

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl. 239, designo o dia 25 de 

Setembro de 2018, às 16h30, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem 

como o interrogatório do acusado.

Quanto à testemunha Cirlene Rocha o Ministério Público defere o pedido de 

condução coercitiva.

Expeça-se o necessário para realização do ato, atentando-se ao parecer 

supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405490 Nr: 10031-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634

 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, 

apresentar o endereço atualizado do acusado.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 467619 Nr: 7512-32.2017.811.0042

 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): FILIPE ROQUE MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carolina galvao peres - 

OAB:18428/B, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237, EDILENE 

DIAS VIRMIEIRO BALBINO - OAB:9625/MT, MANASSÉS DA SILVA 
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SANTOS - OAB:

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

continuação, procedeu-se com a colheita dos depoimentos da testemunha 

de acusação MANOEL DE ALMEIDA ARRUDA. Consigno que o réu FILIPE 

ROQUE MARCELLO já foi devidamente interrogado (fls. 141). 

Considerando a insistência do Ministério publico na inquirição da 

testemunha ausente EDMAR BEZERRA GOMES, REDESIGNO a presente 

audiência para o dia 28/08/2018, às 15:40 horas, saindo os presentes 

intimados. Para tanto, requisite-se e intime-se às referidas testemunhas 

que não se fizeram 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 524112 Nr: 16115-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fls. 

62/64), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa 

ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta da denunciada, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando a denunciada MARGARETE DE OLIVEIRA 

DANTAS como incursa nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/09/2018, às 

15:00 horas, para o interrogatório da acusada e inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se e requisite-se a denunciada, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e ao Defensor Público.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 362089 Nr: 1218-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Raimundo Silva do Nascimento Filho, Cpf: 48139793353, 

Rg: 2145870-7 SSP MT Filiação: Raimundo Silva do Nascimento e 

Prudência Maria da Conceição, data de nascimento: 03/01/1962, 

brasileiro(a), natural de Miguel alves-PI, casado(a), serviços gerais, 

Endereço: Rua Sd, Em Uma República, Bairro: Novo Paraiso ii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO do acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP, 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas.

Resumo da inicial:Assim agindo, o denunciado RAIMUNDO SILVA DO 

NASCIMENTO FILHO praticou a conduta típica descrita no artigo 217- A, 

"caput", e artigo 217-A caput c/c 14, II, ambos do Código Penal, c/c artigo 

71 "caput", com incidência dos dispositivos da Lei 8.072/90.

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro a cota ministerial de fl. 154. Cite-se o 

acusado Raimundo Silva do Nascimento Filho por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, certifique e abra-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 344242 Nr: 4417-33.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/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, VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB/MT 4.933, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se ainda tem interesse na oitiva da 

testemunha ELSON OLIVEIRA DA SILVA, uma vez que não foi localizada 

na Comarca deprecada. Intimar também para que tome ciência da 

audiência de interrogatório designada para o dia 16/10/2018 às 17h15min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 358701 Nr: 21016-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13591, JOSÉ RICARDO MARQUES 

CORBELINO - OAB:5.486

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, José 

Ricardo Marques Corbelino OAB/MT 5.486 para que apresente as 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 384748 Nr: 26741-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3774

 INTIMAR O ADVOGADO LAURO JOSÉ DA MATA OAB/MT 3.774 DA 

AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DESIGNADA PARA O DIA 22/08/2018 

ÀS 15H30MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 534332 Nr: 26065-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogado VALBER MELO 

OAB/MT 8.9278 e ARTHUR BARROS FREITAS OSTI - OAB/MT 18.335 , 

para audiência de Instrução e julgamento designada para o dia 25/09/2018, 

às 13:15 horas, nos autos de Carta Precatória em epígrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 466742 Nr: 6562-23.2017.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23.948, LÉO CATALÃ JORGE - OAB:17525, VALBER DA SILVA 

MELO - OAB:8927

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Filipe Maia 

Broeto Nunes OAB/MT 23.948 para que apresente as alegações finais no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 371545 Nr: 12191-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Marciano Xavier das Neves - OAB/MT 11.190 - 

OAB:MT0011190O

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia e ABSOLVO o denunciado JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA 

NETO, devidamente qualificado nos autos, das imputações constantes na 

peça inaugural, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Transitando em julgado a presente sentença, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos e 

c o m u n i c a n d o - s e  a o s  ó r g ã o s 

competentes.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 525973 Nr: 17915-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12.568

 Autos nº. 17915-26.2018.811.0042 – ID 525973

Ação Penal Pública Incondicionada

Réu(s): Baltazar Luz da Santana.

VISTOS ETC.

I - A defesa do acusado Baltazar Luz da Santana (fls. 245/247), em 

resposta à acusação, aduziu que não concorda com os fatos que lhe 

foram imputados, não arguiu preliminar, arrolou as mesmas testemunhas 

elencadas pelo Ministério Público e se reservou no direito de fazer sua 

defesa, por ocasião da instrução processual e nas alegações finais.

 A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, só é cabível 

quando da existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de 

culpabilidade; ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou há incidência de causa extintiva de punibilidade, nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, o que não 

ocorre nestes autos.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e da autoria, 

a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos 

narrados na peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, 

momento em que se oportunizará ao Parquet a apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá comprovar suas 

alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo o dia 

24/09/2018, às 15:00 horas, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, o acusado, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 II – Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa do acusado às fls. 245/247, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestar-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 06 de agosto de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 320563 Nr: 20341-55.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENÊ DOS SANTOS OLIVEIRA, FERNANDO 

FRANCISCO NEVES, KAZUYOSHI UEMURA, FABIO BRAVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA ROCHA 

JÚNIOR - OAB:9580/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO DONIZETE BENTO - 

OAB:201.317, JOSÉ VICENTE GONÇALVES FILHO - OAB:5.495, PAULO 

EMÍLIO CATTA PRETA DE GODOY - OAB:OAB/DF 13.520, RENATO DE 

MARCONDES NEVES RODRIGUES BÉ - OAB:OAB/DF 27.767, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista o 

decurso do prazo para a apresentação das alegações finais pela defesa 

do acusado Renê dos Santos Oliveira, impulsiono estes autos para que o 

acusado sejam intimado a constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) 

dias, para a apresentação das alegações finais, cientificando-o de que a 

sua inércia implicará na nomeação da Defensoria Pública para prosseguir 

na sua defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 485690 Nr: 28580-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMYLLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI, 

WILLIAN DE JESUS MEDRADO, BABILYS PAES PINHEIRO NETO, CELIO 

JAMIL DE CAMPOS FRANÇA, MAGNO BATISTA TORRES, GERALDO 

SANCHES FILHO, LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, ELIAS CESAR 

ARRUDA NUNES, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, GILBERTO DA 

SILVA BRASIL, THIAGO CAVALCANTE DE MOURA, JANE APARECIDA 

SENZIANI, PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS, MARCO ANTONIO DA 

ROCHA SILVA, WASHINGTON CALIXTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, 

OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7.035, RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19159, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT, 

VALDA MARIA GARCIA ALVES NÓBREGA - OAB:OAB/MS 17380

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11 

de setembro de 2018, às 13:30 horas, na sede deste Juízo.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 383759 Nr: 25721-54.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - 

OAB:8345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:MT-18107, marcio mendanha cardoso - 

OAB:11290

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a douta advogada Dra. 

Adriana Cardoso Sales de Oliveira, OAB/MT 7590-B, para que no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas promova a devolução dos autos em epígrafe na 

secretaria da vara, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 445028 Nr: 21877-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, RICARDO DE FREITAS - OAB:13.505

 Vistos.

Considerando que fora gravado novo CD da audiência do dia 04/06/2018 

de fls. 128/132, em atenção ao requerimento ministerial retro, dê-se nova 

vistados autos ao Ministério Público para apresentação de memoriais, no 

prazo legal.

Na sequência, INTIME-SE a Defesa - via DJE para igual providência.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 413539 Nr: 18460-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649/O

 “VISTOS. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de procuração 

pela Defesa. No mais, dê-se vista ao Ministério Público para apresentação 

de memoriais, no prazo legal. Na sequência, INTIME-SE a Defesa - via DJE, 

para igual providência. Após, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 430498 Nr: 6143-37.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12373

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE 

VISITAS, proposta por ASERGIO ROBERTO DA MATA IVO, em face de A. 

L. B. da M. I., representada por sua genitora MARCIA BANDEIRA BORBA, 

devidamente qualificados nos autos.

 O feito teve seu regular processamento, contudo, através da petição de 

fls. 180/181, a parte autora pugna pela desistência desta demanda, com o 

que anuiu a parte requerida – fl. 183.

Desta forma, HOMOLOGO o pedido da DESISTÊNCIA da ação e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

Intime-se o requerente pessoalmente.

Intime-se a requerida, através de seu advogado – via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

Após, com a adoção das formalidades de praxe, ARQUIVE-SE o feito.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 451251 Nr: 28347-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFBF, RFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DA FONSECA 

ARAÚJO - OAB:21.408/MT

 Vistos.

Em cumprimento à decisão de fl. 212, proceda-se a alteração na capa dos 

autos, bem como no Sistema Apolo no que se refere o nome da ação, 

posto que, doravante, se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Ademais, considerando a manifestação retro da exequente, INTIME-SE o 

executado, por meio de seu patrono - via DJE, para pagamento, em 03 

(três) dias, da pensão alimentícia referente aos meses de fevereiro a maio 

de 2018, que nos termos da planilha de fl. 214, perfaz o total de R$ 

2.075,84 (dois mil e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Por oportuno, determino que em havendo outras parcelas em aberto, o 

executado também deverá quitá-las integralmente, mesmo porque o pedido 

de fls. 213/214, que também requer a decretação da prisão civil do 

executado, fora formalizado em junho de 2018, bem como considerando 

que a exequente alega que o executado só realiza o pagamento da dívida 

alimentar quando intimado judicialmente para tanto.

Consigno, por fim, que não havendo o pagamento voluntário do débito pelo 

executado, será analisado o pedido de prisão civil do mesmo.

Ciência à Defensoria Pública Cível.

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 463087 Nr: 2931-71.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSBQT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SQT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josyane Maria Correa da Costa 

Ferreira - OAB:14506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO da requerente, por meio do 

seu patrono, via DJE, para impugnar a contestação apresentada às fls. 

89/127, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 520142 Nr: 12214-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4.931

 Vistos etc.

Tendo a patrona do réu sido devidamente intimada para este ato e não 
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tendo comparecido, nem tampouco apresentado, até a abertura deste ato, 

qualquer justificativa, nomeio em substituição para este ato o Dr. Rodrigo 

Pouso Miranda – OAB n°. 12333/O.

Condeno o estado de Mato Grosso a realizar o pagamento de 1,5 URH, 

equivalente a R$ 1.344,76 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos), conforme prevê a tabela de honorários 

advocatícios da OAB/MT para acompanhamento em audiência na 

advocacia criminal.

 Expeça-se certidão de crédito em favor do Advogado dativo

Considerando o cumprimento da missiva precatória, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 377349 Nr: 18822-40.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724B, Jocimara Mochi Jorge - OAB:11.231-A/MT, Rafael 

César do Nascimento - OAB:16056

 Autos n. 18822-40.2014.811.0042.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes (fls. 139/142 e 147), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Posto isso, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o presente feito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Visando dar efetividade aos alimentos para Mariani Maciel Carmo defiro o 

pedido de fl. 148.

Efetivado as comunicações e certificado o trânsito em julgado, proceda ao 

arquivamento deste feito com a baixa necessária.

 II. P. R. I. C.

 Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 413430 Nr: 18324-07.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano gaiva - OAB:6867/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE SOUZA BONFIM - 

OAB:19247

 Autos n. 18324-07.2015.811.0042.

I. Em decorrência do acordo extrajudicial relativamente ao honorário 

advocatício, conforme manifestação do exequente (fl. 141), o pedido de 

arquivamento merece acolhimento.

Posto isso, proceda ao arquivamento com as baixas necessárias.

II. Int.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 491993 Nr: 31386-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOULEF - 

OAB:6703

 Autos n. 31386-46.2017.811.0042.

I. Intime o Dr. Alexandre Ivan Houklef para, em 10 dias, apresentar 

resposta à acusação.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 478124 Nr: 17971-93.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE FERREIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 19.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CELIA DE JULIO - 

OAB:13227, ANTONIO ALVES DA SILVA - OAB:19004, Camilla Pamella 

Amaral Marquetti Mouza - OAB:16473

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Autos: 17971-93.2017.8.11.0042

 Parte autora: Isabel Perondi

 Parte ré: Herisson Santino Durães

 Data e horário: 07 de agosto de 2018, às 13:15 horas

 PRESENTES

 Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Parte autora: Isabel Perondi

 Advogado: Dr. Pedro Henrique Ferreira Marques

 OCORRÊNCIAS

I – Foram ouvidos em sistema de áudio e vídeo: Isabel Perondi e Letícia 

Perondi Souza.

II – O Dr. Pedro Henrique Ferreira Marques desiste das oitivas de Polyana 

Santos Silva e Sandra Almeida Matsubara. Aliado a isso, pede a juntada 

de novos documentos.

DELIBERAÇÕES

 I – Visando o esclarecimento dos fatos, com a exata dimensão da 

questão fática posta em discussão, determino o interrogatório de Isabel 

Perondi.

II – Defiro o pedido de juntada de novos documentos. Abra vista a parte ré 

para ciência e, se for o caso, manifestação.

III – Com a juntada da carta precatória, abra vista para razões finais pelo 

prazo sucessivo de 15 dias.

 Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Advogado: Parte autora:

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109933 Nr: 1933-06.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JVPDC, VDJPDC

 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 MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1933-06.2018.811.0063, Protocolo 109933, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88039 Nr: 369-31.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Benedito Bastos 

Parreiras - OAB:3.845/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 369-31.2014.811.0063, Protocolo 88039, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110052 Nr: 2025-81.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AAG, 

MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 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 

2025-81.2018.811.0063, Protocolo 110052, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110358 Nr: 2273-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPDQC, PHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, 

TATIANA VILLAR PRUDENCIO - OAB:9887B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2273-47.2018.811.0063, Protocolo 110358, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33039 Nr: 3497-06.2007.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FHB, 

SMHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3497-06.2007.811.0063, Protocolo 33039, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 105365 Nr: 2520-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMV, GEDSV, FGDSV, HGDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSV, YFDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Teixeira Lacerda - 

OAB:15.283/MT, SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - 

OAB:20809/O

 Vistos etc.

 I – Conforme dispõe o artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 11/09/2018 as 14h30.

II - Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente; Conste no 

mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar acompanhada 

das crianças .

III - Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência;

IV – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 84790 Nr: 935-14.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DNdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, RCdEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO 

- OAB:, IGOR FERNANDO FEDERICE SARAIVA - OAB:OAB/MT 13.268

 Processo Civil determino que:

a) Anote-se na capa dos autos que o procedimento encontra-se na fase 

de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 475-I e seguintes do 

CPC, procedam-se as anotações devidas no Sistema Apollo da conversão 

e, retifique-se a etiqueta da capa dos autos.

 b) Intime-se a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, para que se abstenha de suspender/interromper o fornecimento de 

energia elétrica, referente à unidade consumidora nº. 3373711, bem como 

para que regularize a titularidade da unidade consumidora, substituindo o 

antigo proprietário pelo atual responsável da UC 3373711.

c) Desentranhe-se a petição de fls. 274/275, entregando-a ao subscritor, 

posto que qualquer pedido de pagamento/bloqueio deve ser dirigido a 

Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, pasta responsável pela 

contratualização do serviço, uma vez que a referida pasta é responsável 

pelo pagamento e fiscalização da execução do contrato.

d) Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

e) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 110124 Nr: 2086-39.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AA, MABdC, HABdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda cumulada com Ação de 

Regulamentação de Alimentos aos Filhos c/c Tutela de Urgência Cautelar 

requerida em Caráter Incidental, proposta por Andreia Afonso em 

desfavor de Marco Antônio Baggio de Carvalho.

Observa-se que o juízo da Primeira Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, às fls. 273-v, declinou da 

competência do feito em favor da Vara Especializada da Infância e 

Juventude de Cuiabá.

 Assim, determino que:

a) Intime-se os advogados constituídos para impulsionar o processo no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do 

NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação dos advogados 

constituídos, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

d) Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Fabiano Rabaneda dos Santos OAB/MT 12.945/0 e Michelle 

Matsuura Borralho OAB/MT 21.616/0;

e) Voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 111384 Nr: 3120-49.2018.811.0063
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 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFRR, AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENILDO NEVES DE SOUZA - 

OAB:22020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Autorização Judicial de Suprimento de Autorização 

Paterna com pedido liminar, proposta por M. F. R. R., representada por sua 

genitora Andréia Aparecida Rodrigues.

Verifico que a requerente não incluiu o genitor no polo passivo, bem como 

não formulou os pedidos a citação do mesmo, além de não ter informado a 

data da viagem e arrolado testemunhas, assim, determino que:

a) Intime-se a requerente para que, nos termos dos artigos 321 do Código 

de Processo Civil, emende a inicial, incluindo o genitor no polo passivo da 

relação jurídica processual, bem como requeira sua citação, informe o 

período da viagem e arrole testemunha, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do NCPC (Resp. n° 

662.693/MA), Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma);

b) Publique-se para ciência do advogado Enildo Neves de Souza OAB/MT 

22.020.

c) Realizada a emenda da inicial, em cumprimento aos artigos 178, II e 179, 

I do NCPC , diga o Ministério Público requerendo o que entender devido.

III – Em seguida, voltem-me conclusos.

IV – As providências.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 52724 Nr: 2751-80.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Slhessarenko, SERYS SLHESSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jornal A Gazeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, ALEXANDRO SLHESSARENKO - OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dauto Barbosa Castro 

Passare - OAB:6199

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação ao ofício juntado às fls. 425.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 4023 Nr: 185-68.2002.811.0072

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Menezes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magics Video Comercio e Representações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Dê-se ciência do comprovante de transferência (fls. 131 e verso) à parte 

autora.

 Após, arquive-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Edital

EDITAL Nº 001/2018/ADM

* O Edital n° 001/2018/ADM - referente à abertura de processo seletivo 

com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Assistência 

Social e Psicologia - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123539 Nr: 4543-81.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bachir Antoine Motram, Tereza Cristina Alves 

Motram

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 DESIGNO sessão de mediação a ser realizada no dia 06.09.2018, às 

14h00min no gabinete deste magistrado.

 INTIMEM-SE as partes e o Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39266 Nr: 1006-80.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. Braga Eireli EPP, L. V. Camargo Madeiras 

EPP, Cleiton Batista Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Terra Cyrineu - 

OAB:20.416, Gabriela Terra Cyrineu - OAB:24.378, Michael Rodrigo 

da Silva - OAB:18.970, Rodrigo Terra Cyrineu - OAB:16.169

 Vistos.

Os autos permaneceram conclusos, após a não realização da audiência 

preliminar designada para o dia 13 de junho de 2018, para melhor análise e 

manifestação deste Juízo.

Pois bem. Infere-se dos autos a existência de pedido de restituição da 

madeira apreendida em razão da prática, em tese, do crime ambiental 

previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9605/98.

A requerente sustenta, em síntese, que a divergência de essência 

identificada no caso se deu em razão de uma falha na inserção dos 

códigos específicos da CATUABA quando da elaboração do Plano de 

Manejo, conforme depoimento prestado pelo Engenheiro responsável à fl. 

33.

A Autoridade Policial remeteu os autos para este Juízo, sem a baixa da 

madeira no pátio unificado, bem como a realização do Laudo Técnico, em 

razão da suposta excepcionalidade que o caso apresenta.

Instado (fl. 60), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou às fls. 

62/64, pelo indeferimento do pedido de restituição.

Todavia, em atenção aos argumentos apresentados pela requerente às 

fls. 41/53, determino sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente documentos visando demonstrar que diligenciou junto ao órgão 

ambiental para retificar suas autorizações, em razão das supostas falhas 

na inserção dos códigos sustentadas, buscando manter sua regularidade 

ambiental.

 Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

restituição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26816 Nr: 1284-86.2015.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferreira e Borges Comércio e Indústria de 

Madeiras Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Augusto Monteiro 

Lopes - OAB:2433

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 

99, na forma requerida.

2. INTIME-SE o d. defensor constituído nos autos para que informe o 

telefone atualizado da empresa autora do fato.

3. Com sua apresentação, DEFIRO, desde já, o pedido formulado à fl. 98, 

determinando a expedição de carta precatória para a Comarca de 

Manicoré (AM), para realização da audiência preliminar, intimando a 

defesa para acompanhar o seu cumprimento no juízo deprecado.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 

1001143-31.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO ZENI 

GUIMARAES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido “para que a SEMOB – Secretaria de 

Mobilidade Urbana, que dê baixa em suas anotações das infrações do 

veículo, HONDA/CIVIC EXR (Nacional), placa QBM0574, ano 2015/2016, 

RENAVAM 01049678513, desvinculando as infrações F43.471076, 

F43.660219 e F43.471075, vinculadas ao veículo HONDA/CIVIC EXR, 

PLACA QBM0574, ANO 2015/2016, RENAVAM 01049678513, do mesmo, 

tendo em vista que já foram reconhecidas suas nulidades e o Requerido 

não interpôs Recurso, restando superada essa discussão, com o trânsito 

em julgado perante essa parte, não podendo estas infrações impedirem a 

negociação do veículo que se encontra devidamente licenciado e com 

todos os seus tributos quitados.” (petição de ID 14412986) É a síntese do 

necessário. Vê-se que o processo foi sentenciado, cujo dispositivo da 

sentença é o que segue: “Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela 

provisória, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, DECLARA-SE a nulidade dos Autos de Infrações nºs 

F43.471076, F43.660219 e F43.471075, e determina-se o cancelamento 

das pontuações do prontuário de motorista do requerente referentes 

somente aos autos declarados nulos, e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.” (sentença de ID. 11789340). Verifica-se que 

tão somente o requerente interpôs recurso inominado no tocante ao 

pedido de nulidade das infrações L43346026, SIN0037344, SIN0057479 (ID 

13218290), cujo recurso foi recebido no efeito devolutivo por meio da 

decisão de ID 14393146. Observa-se, pois, que o requerente pretende a 

execução de parte da sentença que não foi objeto de recurso, e que, de 

fato, transitou em julgado. Para Nelson Nery Jr., “o efeito devolutivo seria 

uma manifestação direta do princípio dispositivo. A limitação do mérito do 

recurso, fixado pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a) a 

limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria 

efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum apellatum); b) a 

proibição de reforma para pior: a proibição de inovar em sede de apelação 

(proibição de modificar pedido ou causa de pedir).” (Nery Junior, Nelson et 

Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 2067) Desse modo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado parcial da sentença de ID. 11789340 e OFICIE-SE o requerido para 

que promova a baixa nas anotações das infrações F43.471076, 

F43.660219 e F43.471075, já declaradas nulas por sentença parcialmente 

transitada em julgada do veículo HONDA/CIVIC EXR, placa QBM0574, ano 

2015/2016, RENAVAM 01049678513, no prazo de 48 horas. INTIME-SE o 

requerido para apresentar contrarrazões ao recurso inominado no prazo 

de 10 dias (decisão de ID. 14393146). Após o cumprimento das 

determinações supra, subam os autos à Turma Recursal. 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: 1001258-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 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 Número do Processo: 

1001258-18.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO ZENI 

GUIMARAES REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, 

etc. Cuida-se de pedido para que “a) determine aos Requeridos, Município 

de Cuiabá e DETRAN/MT, para que suprimam as anotações das infrações 

objeto desta ação do cadastro/prontuário do veículo de propriedade do 

Requerente, devendo as infrações permanecerem vinculadas ao 

prontuário da pessoa física do Requerente. b) alternativamente, em razão 

da ilegalidade do ato, que seja determinado ao DETRAN/MT que não 

condicione a transferência de propriedade do veículo ao pagamento de 

multas que estão com sua exigibilidade suspensa.” (petição de ID 

14413421) A parte autora alega que as infrações de trânsito suspensas 

por decisão liminar continuam vinculadas ao veículo e estão impedindo sua 

transferência de propriedade. É a síntese do necessário. Compulsando os 

autos, verifica-se que foi deferida liminar nos seguintes termos: 

“DEFERE-SE o pedido de liminar tão somente para determinar ao 

DETRAN/MT que promova a renovação do licenciamento, referente ao ano 

de 2018, do veículo Marca/Modelo HONDA/CIVIC EXR (Nacional), placa 

QBM0574, ano 2015/2016, RENAVAN 01049678513, mediante a 

comprovação da regularidade de pagamento de IPVA, Seguro Obrigatório 

e taxa de licenciamento, independentemente do pagamento das multas 

quest ionadas (P430048802 e L430627349 e MTA1467527 e 

BPM0251528), bem como suspenda as respectivas anotações no 

prontuário de habilitação do autor, até ulterior deliberação deste juízo.” (ID 

13913185) Os fatos narrados na petição de ID 14413421 passam a 

impressão de que se trataria de eventual descumprimento da decisão 

liminar pelos requeridos, razão pela qual se procedeu a checagem quanto 

ao seu efetivo cumprimento nos seus exatos termos. Extrai-se da consulta 

ao site do DETRAN/MT (documento anexo) que a liminar foi cumprida e as 

multas P430048802, L430627349, MTA1467527 e BPM0251528, ora 

questionadas, encontram-se suspensas. Destaca-se, por oportuno, que a 

liminar foi concedida para suspender, não para anular os autos de 

infração, o que será apreciado no mérito da ação. Observa-se, outrossim, 

que tal petição (ID 14413421) acresce a ideia de que “a suspensão da 

exigibilidade das infrações se presta a permitir tanto o licenciamento do 

veículo, quanto a permitir a venda e transferência da propriedade do 

mesmo”. Ora, não se observa nenhuma ilegalidade a ser coibida, 

notadamente tendo em vista o art. 257, §3º do CTB e o art. 12 da 

Resolução nº 619/2016 do CONTRAN, senão vejamos: “Art. 257. As 

penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao 

embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de 

obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas 

expressamente mencionados neste Código. § 3º Ao condutor caberá a 
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responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na 

direção do veículo.” “Art. 12. Até a data de vencimento expressa na 

Notificação da Penalidade de Multa ou enquanto permanecer o efeito 

suspensivo sobre o Auto de Infração de Trânsito, não incidirá qualquer 

restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, nos 

arquivos do órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo 

registro do veículo.” (sublinhei) Ademais, o Termo de Responsabilidade de 

ID 14413489 foi exigido por terceiro estranho aos autos - empresa 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-, e não pelo 

DETRAN. Desse modo, INDEFERE-SE os pedidos de supressão das 

anotações das infrações, objeto desta ação, por ausência de ilegalidade a 

ser reconhecida neste momento processual. Redesigne-se audiência de 

conciliação (despacho de ID 14507079), dando-se prosseguimento ao 

feito. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001890-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RESENDE OAB - PR64695 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:189/10/2018, Hora: 12:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN DOS SANTOS ROCHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DIAS DE SOUZA OAB - MT16104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, declara-se a incompetência deste juízo 

para processar e julgar a causa e determina-se a remessa dos autos, 

COM URGÊNCIA, ao Juizado da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá, com a baixa devida. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001886-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA SUELI COUTO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 18/10/2018, Hora: 10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500827-80.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Autora, para 

manifestar a respeito do depósito efetuado pelo Estado de Mato Grosso. 

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Junior Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000671-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY CARVALHO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000039-38.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATYA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT12823/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029267-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO GONCALO BISMARK RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT0014020A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 23/10/2018, Hora: 09:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012771-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

S. D. G. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:23/10/2018, Hora: 09:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

Indefere-se o cadastramento do processo no sistema PJe com sigilo 

processual por ausência de justificativa. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para 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.

Comarca de Rondonópolis

Comarca de Rondonópolis

Portaria

PORTARIA Nº 268, DE 06 DE AGOSTO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso, resolve:

 Artigo 1º - Conceder ao servidor Adão Pimentel da Silva, matrícula nº 

1902, (06) seis dias de licença prêmio, no período de 25 a 30 de setembro 

de 2018, referente ao quinquênio de 05.02.2012 a 05.02.2017.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 270, DE 07 DE AGOSTO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Artigo 1º - Revogar, a partir de 07 de agosto de 201 8, o artigo 2º da 

Portaria nº 267-2018 de 01.08.2018 que lotou servidora Eleida Acácia 

Mamede de Lucena, matrícula 6673, cadastrada no CPF 141.823.271-87, 

na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 07 de agosto de 201 8, a servidora Eleida 

Acácia Mamede de Lucena, matrícula 6673, cadastrada no CPF 

141.823.271-87 , na Central de Administração.

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 269, DE 03 DE AGOSTO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito em Substituição na 2ª Vara Cível, Luiz Antonio Sari, por intermédio 

do Ofício nº 063-2018-Gab. datado de 02.08.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhora Alenildes Luz Maciel, portadora da Cédula 

de Identidade RG - 927.620 SSP-MT, cadastrada no CPF 569.058.151-87, 

para exercer o cargo de Assessora de Gabinete II, a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411965 Nr: 8072-09.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13241A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao 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$ 

384,79 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.: 781043 Nr: 6586-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORELLO - 

OAB:OAB/SP 112.569

 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.: 792253 Nr: 11178-32.2015.811.0003
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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): PEDROSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, 

WALTER DOS SANTOS PEREIRA, CARLONE ALVES BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID A. H. ARBID - 

OAB:20.739-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.: 433962 Nr: 2628-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO KLIMASCHEWSK, MARIANO 

KLIEMASCHEWSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/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.: 761724 Nr: 14373-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. D. L. TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA, TAKESHI SHIRAISHI, MASSA YOSHI SIRAISHI, GILBERTO HIDEO 

SIRAISHI, ALVINA SIRAISHI, JULIO ISAMU SHIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22629/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 -PR

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415785 Nr: 11474-98.2008.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, ESPÓLIO DE 

ERCILIA PEREIRA BUENO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - 

OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, 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$ 

405,72 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.: 727414 Nr: 8291-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ALVES DE OLIVEIRA, RAQUEL PISANIELLO 

ALVES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSE DE CARVALHO JUNIOR, DANIELE 

APARECIDA LINARES DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA VANESSA DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:13053/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$ 

356,16 e Taxa Judiciária no valor R$ 185,09 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.: 273053 Nr: 4944-59.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIA MOTORS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. PEREIRA DA COSTA VEICULOS LTDA ME, 

JOAO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GOMES 

MUNHÕES - OAB:34.456/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - 

OAB:4732/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 EXECUTADA para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

427,62 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 53,54 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.: 819915 Nr: 2892-31.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJAR CLAIR SERAFIM DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - 

OAB:15.996/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393565 Nr: 7153-54.2007.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES ARCANJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOME BARBOSA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, 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$ 

399,68 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.: 802108 Nr: 15227-19.2015.811.0003

 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: RILDO OLIVEIRA DE SOUZA BONFIM, THAMARA 

THAYTIRA PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/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$ 227,63 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.: 825707 Nr: 4914-62.2016.811.0003

 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: TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA DE SOUZA 

MACIEL - OAB:OAB/PR 52.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, 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$ 

346,87 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.: 763661 Nr: 15204-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SQUARCINI VICCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279649 Nr: 3295-25.2001.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PAIM ARRUDA TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348

 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$ 

124,96 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 53,54 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.: 821192 Nr: 3300-22.2016.811.0003

 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: ESPOLIO DE JOAO FRANCISCO DOS ANJOS, ESPOLIO 

DE ANIZIA NUNES DOS ANJOS, MARIA CONSUELO NUNES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIDEÃO RAMOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, 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$ 

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.: 431957 Nr: 621-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ARCEDINO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 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$ 

421,23 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.: 762077 Nr: 14536-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDETE BORGES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS 

COMERCIAIS - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A 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$ 

454,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 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 

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.: 713895 Nr: 9043-52.2012.811.0003

 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: MAXDELLEN CANDIDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, 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$ 

347,77 e Taxa Judiciária no valor R$ 226,36 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 245,50 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.: 722977 Nr: 3979-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBALDO TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218068/SP, HÉLIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164388

 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 
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(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00e 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.: 811088 Nr: 18267-09.2015.811.0003

 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: ANDREYA MITTER FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao 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$ 

257,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 93,97 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 

42,15 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.: 753303 Nr: 9434-36.2014.811.0003

 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: ALTEMIR RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A, HSBC BANK BRASIL S/A 

- BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 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.: 766013 Nr: 388-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GERALDO GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010108-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ZANIN NETO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 
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(cinco) dias, comprove a distribuição da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA 

- ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO (REQUERIDO)

CETEC CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MARCOS DE CASTRO CAMILO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelos 

requeridos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001792-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POLTRONIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000452-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGEM RADCLIN LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E 

ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSIANE COSTA ALMEIDA (TESTEMUNHA)

PRISCILA GARCIA CASTREQUINI (TESTEMUNHA)

MARCIELLE DE SOUZA GAMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000452-45.2016.8.11.0003. 

AUTOR: CENTRO DE IMAGEM RADCLIN LTDA RÉU: 

SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E 

ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA Vistos e examinados. 

Na petição de ID: 14043816 a parte autora postula pela nulidade do 

testemunho colhido através da missiva expedida para a comarca de 

Guiratinga, sob o fundamento de que não foi intimada para participar do 

ato. Requereu, outrossim, que o despacho de ID:13789770 seja revogado, 

alegando que a prova pericial não foi deverida pelo Juízo na decisão de ID: 

36446592, salientando ser suficiente apenas a prova documental e 

testemunhal. DECIDO. Certifique-se a Sra. Gestora, acerca das alegação 

de falta de intimação sustentada pelo causídico. No mais, postergo o 

pedido de não realização da prova perifical, formulado pela parte autora 

para ser apreciado após a produção da prova oral, quando melhor será 

possivel se constatar a real necessidade da perícia. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006390-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA APARECIDA HONORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1006390-84/2017 

Ação: Produção Antecipada de Prova Autora: Iara Aparecida Onório. Ré: 

Ympactus Comercial Ltda – ME (Telexfree). Vistos, etc. IARA APARECIDA 

ONÓRIO, com qualificação nos autos, ingressara com ‘Embargos 

Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.30/34 – 

correspondência ID 10257585), vindo-me os autos conclusos. Inicialmente 

cabe destacar, que a parte alega embargar decisão de (fls.27/28 – 

correspondência ID 10075336), entretanto, compulsando detidamente os 

autos verifica-se que a referida lauda trata-se de despacho e não 

decisão, sendo àquele inaplicável a oposição de embargos declaratórios. 

Ademais, da leitura dos referidos embargos depreende-se ainda que os 

mesmos se opõem à determinação de adequação, que ocorrera via 

“Despacho de Mero Expediente” à (fls.27/28 – correspondência ID 

10075336). É o relatório necessário. D E C I D O: Salutar é transcrever o 

disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “Art. 1.001. Dos 

despachos não cabe recurso.” O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, nem 

mesmo opostos contra despacho de mero expediente, o qual tem como 

objetivo, apenas e tão somente, impulsionar o feito. Analisando os fatos 

elencado pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o mesmo 

deseja ter deferido pedido diverso do impulso dado aos autos, atacando o 

despacho de (fls.27/28 – correspondência ID 10075336), o que não é 

possível, porque não é cabível embargos de declaração de despacho 

(art.1.002, CPC). “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos declaratórios são apelo de integração não de substituição” 

(STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes). De outro 

norte, verifica-se de forma cristalina que o embargante deve ser 

responsabilizado, conforme preceitua o disposto no § 2°, do artigo 1.026 

do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé deve ser aplicada à 

parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, 

causando dano processual ao adversário. Assim, a referida penalidade se 

aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos escusos com o 

objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, 

prolonga deliberadamente o andamento do processo, descumprindo o 

dever de lealdade processual estampado no Código de Processo Civil. 

Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente protelatórios os 

embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o 
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embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento 

sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona Theotônio 

Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados como 

instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves que 

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento 

fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como 

único objetivo retardar a marcha procedimental, Também o recurso 

manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório”, este 

último é o caso dos autos (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de 

Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. 

p.1598). Neste contexto, o que vejo é que não há as supostas omissões 

do julgado em relação ao tema decidido, mas puro inconformismo do 

embargante em relação ao despacho, não sustentando quaisquer das 

condições existentes nos dispositivos legais que prequestionam para dar 

lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é que os embargos 

aviados têm o único propósito de hostilizar o despacho tal como 

produzido, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo que 

se o embargante entende que o despacho produzido se mostra injusto, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterão provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando o embargante o que 

efetivamente não lhes seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, inadmissível é a interposição de embargos de declaração para 

opor-se sobre teor constante em despacho de mero expediente. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado por IARA 

APARECIDA ONÓRIO, assim, via de consequência, imponho ao 

embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o 

que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos 

termos do artigo 1.026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, 

mantendo o despacho de (fls.27/28 – correspondência ID 10075336), em 

sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 29 de 

novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006087-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006087-36/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Réu: Weverson Junio Pereira Ribeiro. 

Vistos, etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de WEVERSON JUNIO 

PEREIRA RIBEIRO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 06 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004090-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARLOS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006096-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CORDEIRO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006096-95/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: José Roberto Cordeiro da Rocha. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor JOSÉ ROBERTO CORDEIRO DA ROCHA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando a notificação da parte ré, nos 

termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69; b) 

recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 
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Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 06 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006110-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006110-79/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Volkswagen 

S/A. Réu: Alex Sandro de Freitas. Vistos, etc. BANCO VOLKSWAGEN 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de ALEX SANDRO 

DE FREITAS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 06 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003676-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE OLIVAR DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JUCIENE DOS SANTOS ( DENUNCIADA À LIDE) (RÉU)

FAHMER SOUZA DA MAIA (RÉU)

VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO ( DENUNCIADA À LIDE) (RÉU)

LINDOMAR VIDIO INÁCIO ( DENUNCIADO À LIDE) (RÉU)

RAYSA KAROLINNE DE OLIVEIRA (RÉU)

GIANLUIS ZUCHETTO BELMONTE ( DENUNCIADO À LIDE) (RÉU)

CLELIA ASSUMPCAO MACHADO (RÉU)

AMANDA ALVES DA SILVA (RÉU)

PEDRO ALVES DA MAIA (RÉU)

JUNIOMAR ALVES CASTRO ( DENUNCIADO À LIDE) (RÉU)

GRACIELE POZZOBON DA SILVA BELMENTO (DENUNCIADO À LIDE) 

(RÉU)

DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO)

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO)

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS OAB - 030.308.368-94 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO OAB - MT7629/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003676-88/2016 Ação: Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de 

Posse Autor: Espólio de Olivar dos Santos. Réus: Douglas Mayo Miranda 

Chaves de Souza e Outros. Denunciada à Lide: Lindomar Vidio Inácio e 

Outros. 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 dos denunciados à lide (fl.611 e fl.648 – 

correspondência ID 10042693 e ID 11148955), 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 02 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENY BORGES SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005802-77/2017 Ação: Cobrança Autor: Oelton Roberto da Silva. Ré: 

Heny Borges Soares. 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 ré (fl.65 – 

correspondência ID 11920083), conforme extrato 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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001667-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENICE DE ALMEIDA (RÉU)

RESTAURANTE GALLES LTDA - ME (RÉU)

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI OAB - MT10386/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001667-22/2017 Ação: Monitória Autor: Varella Indústria E Comércio De 

Vidros Ltda - Me. Ré: M A Souza Santos – Me 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 ré (fl.161 – correspondência ID 13071781), conforme 

extrato 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003201-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEDER DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JUNIOR DE CESARO (REQUERIDO)

TIAGO LUIZ DE CESARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003201-98/2016 Ação: Rescisão de Contrato Verbal c/c Indenização 

por Danos Materiais e Morais Autor: Jeder de Moraes. Réus: Tiago Luiz de 

Cesaro 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 ré, Tiago Luiz de Cesaro, (fl.93 – 

correspondência ID 13950571), conforme extrato 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSEMIRO G. PESSOA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002058-11/2016 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fl.91 – correspondência ID 13948556), em consonância com o disposto 

no artigo 854 do Código de Processo Civil e atentando pela circunstância 

de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central 

permitindo o bloqueio on line de valores, hei por bem em deferir a penhora 

on line junto ao Sistema BacenJud, determinando a penhora nas contas 

bancárias em nome da executada Cassemiro G Pessoa ME, no valor de 

R$2.460,89 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove 

centavos). Na forma do disposto no §2º, do art.1º, do Provimento nº 

04/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, os autos 

permanecerão no gabinete do Juiz até que se processe a ordem. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 02 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA 

CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº1002058-11/2016 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, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002787-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

KAREN SILVA NUNES OAB - MT22755/O (ADVOGADO)

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - SP329934 (ADVOGADO)

JOSUEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT24556/O (ADVOGADO)

ISABELA ALVES BUOSI OAB - MT20756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA FAZENDA FELICIDADE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002787-37/2016 Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de 

(fls.125/128 – correspondência ID 13999287), em consonância com o 

disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil e atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central permitindo o bloqueio on line de valores, hei por bem em 

deferir a penhora on line junto ao Sistema BacenJud, determinando a 

penhora nas contas bancárias em nome das executadas Agropecuária 

Fazenda Felicidade Ltda – EPP e Agropecuária Fazenda Felicidade Ltda, 

no valor de R$81.503,57 (oitenta e um mil, quinhentos e três reais e 

cinquenta e sete centavos). Na forma do disposto no §2º, do art.1º, do 

Provimento nº 04/2007, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, os autos 

permanecerão no gabinete do Juiz até que se processe a ordem. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 02 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA 

CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº1002787-37/2016 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, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010494-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

JOSENILDO LEONARDO DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010494-22/2017 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Rejane Marques 

de Souza. Réu: Josenildo Leonardo de Araújo e Outro. Vistos, etc. 

Primeiramente, hei por bem cancelar a audiência de conciliação designada 

para o dia 19 de setembro de 2018, às 08:30 horas, no CEJUSC. 

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 do réu, 

Josenildo Leonardo Araújo, (fl.60 – item ‘a’ – correspondência ID 

13854452, fl.03), 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007562-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 39-11.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO VIZZOTTO, NOELI TEREZINHA 

BAGETTI VIZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. BANCO DO BRASIL ingressou com a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de NORBERTO VIZZOTTO, NOELI BAGETTI 

VIZZOTTO, AGROPECUÁRIA CARIMÃ e SOUVENIR DAL BO, tendo por 

objeto credito de R$41.278,98 constante de Cédula Rural Pignoratícia e 
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Hipotecária. Consigno que o perito judicial ora nomeado deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independente de termo 

de compromisso (art. 466), devendo 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 05 (cinco) dias (§2º). Deverá o perito judicial, 

ainda, atentar-se para as disposições contidas no artigo 473 do CPC, 

apresentando laudo pericial elaborado dentro dos parâmetros legais 

exigidos no referido dispositivo. Com a juntada do laudo pericial aos autos, 

proceda-se, a serventia, a intimação determinada pelo artigo 477, §1º, do 

CPC. Havendo impugnações ao laudo pericial, impulsione-se o feito na 

forma do §2º do citado dispositivo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 773445 Nr: 3743-07.2015.811.0003

 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: MACIONIL NUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIONIL PAES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:13.398 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Inicialmente registro que este magistrado, titular da 

4ª Vara Cível, somente passou a responder em substituição legal pela 1ª 

Vara Cível desta Comarca a partir de 18/05/2018 (cia 

0045789-15.2018.8.11.0000); e que apenas aos 18/06/2018 teve acesso 

ao presente processo. 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). . Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728062 Nr: 8893-37.2013.811.0003

 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: DELLA SUPERMECADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Vistos e examinados. Determino que a serventia junte aos autos a cópia 

da sentença proferida no processo que tramitaria em apenso a esta ação, 

mencionado às fls.277. No mais, 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: “ 

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 e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 33269 Nr: 9281-67.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO VIZZOTTO, ESPÓLIO DE 

SOUVENIR DAL BO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 Vistos e examinados. BANCO DO BRASIL ingressou com a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de NORBERTO VIZZOTO e SOUVENIR DAL 

BO, tendo por objeto credito de R$149.768,27 constante de Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária. Deverá o perito judicial, ainda, atentar-se para 

as disposições contidas no artigo 473 do CPC, apresentando laudo pericial 

elaborado dentro dos parâmetros legais exigidos no referido dispositivo. 

Com a juntada do laudo pericial aos autos, proceda-se, a serventia, a 

intimação determinada pelo artigo 477, §1º, do CPC. Havendo impugnações 

ao laudo pericial, impulsione-se o feito na forma do §2º do citado 

dispositivo 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.: 418186 Nr: 627-03.2009.811.0003

 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: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Vistos e examinados.

Com o trânsito em julgado da decisão que saneou o processo e deferiu a 

produção de prova oral (fls.810), devendo a ação prosseguir para a 

realização da audiência de instrução e julgamento, que designo para o dia 

22 de agosto de 2018, às 14:00h.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742444 Nr: 3572-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO, AGROPECUARIA 

CARIMA LTDA, SIMONE DAL BÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Vistos e examinados. 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: Por 
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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 e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 101946 Nr: 35-71.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO, JUDITH 

SOTTA KLAS DAL BO, SAMUEL SANTOS SILVA, VALDECIR SATURNINO 

DE OLIVEIRA, SONIA HENRIQUE CAVALCANTE, ESPÓLIO DE SOUVENIR 

DAL BO, AGROPECUARIA CARIMÃ LTDA, ROBERTO MARCOS 

FRANCISCO, SONIA CAVALCANTE CARNEIRO, LEOCLIDES THADEU 

ASTRISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 Vistos e examinados.

Em homenagem ao príncipio consagrado no art.9° do CPC, determino a 

intimação dos executados para que, querendo, no prazo de 05 dias, 

manifestem-se acerca dos pedidos formulados pela União e pelo 

exequente, às fls.324 e 336.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822755 Nr: 3878-82.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERRIGTHON SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:20945

 Vistos e examinados. Os autos vieram-me conclusos em razão da 

declaração de suspeição de fls. 77. Da análise do feito verifica-se que 

trata-se de cobrança de honorários advocatícios onde a parte ré alega a 

sua assinatura, constante no contrato de fls. 24/25, foi falsificada. = No 

que tange à prova pericial, entendo pela sua necessidade, haja vista que, 

embora as assinaturas lançadas nos documentos de fls. 25 e 49 sejam 

muito idênticas, o requerido afirma, com veemência, que aquela aposta às 

fls. 25 não é seu cunho. Deste modo, DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL GRAFOTÉCNICA, cujo ônus de produção deverá ser suportado 

pelo requerido, sob pena de preclusão da prova. Nomeio para a realização 

da prova a empresa REAL PERÍCIAS, que deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independente de termo 

de compromisso (art. 466). Com fulcro no disposto no artigo 465 do CPC, 

fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial, que deverá 

observar os requisitos do artigo 473 do CPC. Nos termos do §1º do citado 

dispositivo legal, as partes terão o prazo de 15 dias para, querendo, se 

manifestarem na forma dos incisos I, II e III. Intime-se o perito nomeado, a 

fim de que, no prazo de 05 dias, apresente a sua proposta de honorários 

e os documentos exigidos pelos incisos II e II do §2º do art. 465 do CPC. 

Com a proposta, intimem-se o requerido para efetuar o depósito dos 

honorários periciais. A empresa de perícias poderá levantar 50% do valor 

dos honorários periciais antecipadamente, quando designar a data da 

perícia, e o remanescente imediatamente após a juntada do laudo pericial 

aos autos. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que, 

querendo, manifestem-se sobre o mesmo, no prazo legal. Intimem-se as 

partes desta decisão, a fim de que, querendo, manifestem-se no prazo do 

§1º do art. 357. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 284909 Nr: 660-37.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN, DOUGLAS RICARDO 

GUILHEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON NOE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado e 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.

 Esclareço que, como a parte executada não tem advogado constituído 

nos autos, a intimação deverá ser pessoal.

 Nesse sentido:

 “TJ-SP - Agravo de Instrumento AG 990101063573 SP (TJ-SP) - Data de 

publicação: 18/05/2010 -

 Ementa: Despesas de condomínio - Cobrança - Acordo homologado - 

Descumprimento - Executada sem advogado constituído nos autos - 

Necessidade de intimação pessoal da parte para pagamento - Agravo 

provido, prejudicadas as demais questões impugnadas.”

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 44474 Nr: 1579-80.1989.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASCHI KAVAVATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON NOE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Vistos e examinados.

Remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, onde será apreciado o pedido formulado pelo apelante, haja vista 

o disposto no artigo 1.010, §3º, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378804 Nr: 7133-97.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DA GLÓRIA PRADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR COMERCIAL E IMPORTADORA DE 

PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 
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OAB:18820, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA - 

OAB:OAB-MT10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - 

OAB:20.912

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº7133-97/2006

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.316 – item ‘2’) 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.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 33740 Nr: 8426-88.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO MARTINS GONCALVES, VALDIR 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27.323

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº8426-88/1995

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, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 702381 Nr: 10359-37.2011.811.0003

 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: SUZELEI MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS, EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE 

EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:197627/SP, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - 

OAB:18445/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10359-37/2011

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 294128 Nr: 8696-68.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº8696-68/2002

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 437402 Nr: 6070-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGNORI, PISSINI E MARQUESINI SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MARQUES DE SOUZA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6070-95/2010

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 401707 Nr: 15205-39.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FRAGA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA BOM PRECO LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 
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OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JR. - OAB:5959/MT, WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:8070/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº15205-39/2007

Vistos, etc...

Defiro o item ‘b’ de (fl.282), mediante as cautelas de estilo.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 283118 Nr: 6621-90.2001.811.0003

 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): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE, RENATA 

CUNHA CASTEJON HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO ANTONIO MORETTI - OAB:OAB/MT 10.079

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do autor, para informar 

nos autos o andamento do feito nº 2004.36.00.010506-3 da Primeira Vara 

Federal da Seção Judiciária deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 278433 Nr: 2198-87.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR, ROGERIO RODRIGUES 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, JOAO ROBERTO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO 

DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, VELIZY AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT/2615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal trazer aos 

autos comprovante do recolhimento de guia para expedição de certidão 

nos termos do artigo 517 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779706 Nr: 6083-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO OLIVEIRA E COSTA LTDA ME, LUIZA 

RIBEIRO OLIVEIRA, OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GABRIELA LONGHI 

DIEL - OAB:18456/O, TATIANA PEREIRA BARROS - OAB:MT/10.757

 Do advogado do exequente para, no prazo legal, requeirer o que de 

direito, nos termos do despacho de fl. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 373634 Nr: 2059-62.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OURINVEST S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAM APARECIDA DE JESUS 

DEL SANTO - OAB:MT/9885 / A, PAULO CESAR TORRES - 

OAB:SP/182.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2059-62/2006

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 380841 Nr: 9111-12.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR, MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 nº9111-12/2006

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.112 – item ‘2’) 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.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 710805 Nr: 5791-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARA AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5791-41/2012

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.
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Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 782348 Nr: 7149-36.2015.811.0003

 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: IRC MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREM AUGUSTO DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:28.772/GO, MANOELA GONÇALVES SILVA - OAB:6963

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7149-36/2015

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, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 812837 Nr: 464-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG- BRASIL 

MULTICARTEIRA, BV FINANCEIRA S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº464-76/2016

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, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 711301 Nr: 6305-91.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE JESUS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT11322

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

quanto a impugnação de fls. 227/231.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728983 Nr: 9715-26.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DO CARMO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

 Dos advogados das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestarem quanto a complementação do laudo pericial de fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732857 Nr: 12961-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO VICENTE DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12961-30/2013

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

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.77), 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 293606 Nr: 8145-88.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias cumprir corretamente o despacho de fls. 315.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751327 Nr: 8458-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANÇA E GALDINO LTDA- EPP, MARIA TOMAZ 

FRANÇA GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.P.A UMEKAWA TRANSPORTES LTDAME- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8458-29/2014

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 752455 Nr: 9010-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR 

- OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7295, RITA DE CÁSSIA C. DE VASCONCELOS - 

OAB:15.732-A MT, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/MT 

15.732-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9010-91/2014

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, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 718761 Nr: 14232-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DANILO LOPES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº14232-11/2012

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.208 – itens ‘c’ e ‘d’) 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.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 436860 Nr: 5528-77.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias comprove o pagamento da diligência do oficial de justiça, referente à 

Carta Precatória distribuída para a Comarca de Diamantino-MT, conforme 

Oficio 379/2018 de fls. 188v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707821 Nr: 2636-30.2012.811.0003

 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): FIRAS MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2636-30/2012

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 775885 Nr: 4562-41.2015.811.0003

 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): GARCIA DE LIMA E NOSSOL LTA - ME 

(LATICÍNIO VITÓRIA), TIAGO HENRIQUE NOSSOL GARCIA DE LIMA

 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 nº4562-41/2015

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 
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‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 415452 Nr: 11124-13.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BESERRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17210-A

 Do(s)advogado(s) do exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre a impugnação de fls.337/340.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708100 Nr: 2934-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2934-22/2012

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

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.117 – item ‘b’), 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 706053 Nr: 742-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMBERGER E LIMBERGER LTDA, ALEXANDRE 

RAFAEL LIMBERGER, JANINE SIMÕES SEMENCATO LIMBERGER

 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 nº742-19/2012

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, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 284795 Nr: 552-08.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA RODRIGUES, RAFAEL RODRIGUES 

FRANKEN, LUTEMBERG KAYONANN DE OLIVEIRA KREMER FRANKEN, 

MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para no prazo legal manifestar-se nos autos quanto ao petitório de fls. 

676/678.

 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:

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.525), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Sobre os documentos fornecidos pelos convênios 

“BacenJud”, manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias. 

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’, 

após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 06 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.: 726161 Nr: 7106-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVESKI DOS SANTOS, LOURDES OLIVESKI 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RODRIGUES DA SILVA, GERALDO 

JOSE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7106-70/2013

Vistos, etc...
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Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 730832 Nr: 11376-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA COCHARRO OLIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A (GRUPO ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:MT/14.280-B, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11376-40/2013

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, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 735804 Nr: 15294-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CRUZ DA SILVA – ME, AILTON CRUZ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº15294-52/2013

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 433291 Nr: 1956-16.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEY INÊS LOPES DA SILVA, RANDRES LOPES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONCIO LOPES DE MIRANDA FILHO, 

ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.238 – item ‘III’), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria. Analisando a pretensão de (fl.238) 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. Sobre os documentos fornecidos pelos 

convênios “BacenJud”, manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) 

cinco dias. 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’, após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 06 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.: 783674 Nr: 7632-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON TEIXEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9521-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 

16.610

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7632-66/2015

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 749678 Nr: 7575-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO 

(ATUALIZADO) - OAB:18457-O/MT, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7575-82/2014

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.
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 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 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.: 706110 Nr: 805-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIP LINHAS AEREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTUNES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413/MT, RACHEL FISCHER MENNA BARRETO - 

OAB:OAB/SP 248.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417067 Nr: 12708-18.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA, 

ZILMAR CAMARGOS DE VASCONCELOS, RODRIGO CAMARGOS 

VASCONCELOS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação da advogada do requerido, Dra Marcia 

Maria Mancoso Baptista, para manifestar-se quanto ao petitório de fls. 

282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 324164 Nr: 8815-92.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SAMPAIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEWTON VIEIRA BARBOSA, 

VERA LUCIA LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE MESQUITA - 

OAB:13680/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Do advogado do autor para, no prazo legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378218 Nr: 6554-52.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAJUL - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - OAB:MT 20.576-0

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal trazer aos 

autos comprovante do recolhimento de guia para expedição de certidão 

nos termos do artigo 517 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805573 Nr: 16520-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MINORU OSHIRO KANACILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SCOPUS 

TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE 

ITACARAMBI MEINBERG - OAB:19964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Do advogado do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se 

ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901540 Nr: 5790-46.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DEMARI WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED-WILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR 

ALVES CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097 B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, Marcelo 

Fraga de Mello - OAB:OAB-MT 8166B, Rogério Ferreira da Silva - 

OAB:OAB-MT 7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5790-46/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Tapurah – MT

Autor: Olavo Demari Webber.

Réus: Ed-Wilson Alves da Silva e Outro.

Vistos, etc.

OLAVO DEMARI WEBBER, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de ED-WILSON 

ALVES DA SILVA EDINAMAR ALVES CORREA DA SILVA, 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) recolhendo as custas e taxas judiciárias, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ;

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.
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Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005897-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORC TRANSPORTES ORGANIZADOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005897-73/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Itumbiara – 

GO Autor: Banco CNH Industrial Capital S/A. Réu: Torc Transportes 

Organizados de Cargas de Cargas Ltda – ME. Vistos, etc. BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor TORC 

TRANSPORTES ORGANIZADOS DE CARGAS DE CARGAS LTDA – ME, 

pessoa jurídica de direito privado, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: 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, 06 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005943-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CONCEICAO DE OLIVEIRA FARIA (REQUERENTE)

FLAVIA DE OLIVEIRA FARIA (REQUERENTE)

CLAUDIA DE OLIVEIRA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO INACIO DE FARIAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005943-62.2018.8.11.00003 Ação: Alvará Judicial Autores: Ana 

Conceição de Oliveira Faria e Outros. Vistos, etc. Da análise detida dos 

autos, verifica-se que o feito se trata de “Ação de Alvará Judicial”. In 

casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas de Família e 

Sucessões têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo 

as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária (destaquei). Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo 

para processar o presente feito, pelo que determino a remessa destes 

autos uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta 

Comarca, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

06 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005907-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VELMA DIENE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005907-20/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S/A. 

Ré: Velma Diene Magalhães. Vistos, etc. BANCO HONDA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de VELMA DIENE MAGALHÃES, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando-se a 

documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de 

agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária”. No prazo acima mencionado, 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 (§2º, com redação dada pela Lei n. º 

10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro 

norte, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do 

Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 06 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004674-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1004674-22.2017 Ação: Indenizatória por Danos Materiais e Morais. Autor: 

Rubens Sérgio Ribeiro da Silva Filho. Ré: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc... RUBENS SERGIO RIBEIRO DA 

SILVA FILHO, pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais’ em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, o autor possui relação de consumo para com a ré, sendo 

sua unidade consumidora a de nº 6/2528691-5; que, sempre houve 

variações de tensão elétrica; que, por diversas vezes o autor entrava em 

contato com a central de relacionamento da ré para saber o motivo das 

oscilações e obtinha como resposta serem essas provenientes de simples 

quedas e que já estava sendo resolvido o problema; que, as diversas 

reclamações são objetos dos protocolos de números 3732822, 37330701, 

datados de 25.12.2016, 37333429 datado de 26.12.2016; 37354909, 

37445135, 37453416 datado de 29.12.2016; 37430736, 37479660 datado 

de 30.12.2016; 37507257, 37509444, 37515221, 37531416, datados de 

02.01.2017; 37664452, datado de 06.01.2017; 38149685, datado de 
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25.01.2017; 385544133, datado de 10.02.2017; 39084082, datado de 

06.03.2017; 40955022 e 40956349; que, em 28.01.2017 após várias 

oscilações de energia queimou um dos compressores, tendo o requerente 

que adquirir outro de imediato uma vez que esse era utilizado para 

oxigenação de um tanque de peixes; que, em 25.02.2017 queimou outro 

compressor; que, os novos compressores adquiridos foram nos valores 

de R$ 633,56 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) 

e R$ 591,09 (quinhentos e noventa e um reais e nove centavos), 

conforme notas fiscais; que, o requerente teve prejuízo com a perda de 

vários peixes adultos e alevinos; que, os novos compressores tiveram 

que ser encaminhados para a assistência técnica dentro do prazo de 

garantia; que, o requerente recebeu laudo técnico da assistência 

consignado que houve ‘a queima de metade do enrolamento principal, 

provocada por sobrecarga, subtensão ou sobretensão’; que, o valor para 

conserto/troca é de R$ 4.138,00 (quatro mil cento e trinta e oito reais); 

que, o transporte não será coberto pela garantia; que, houve falha na 

prestação de serviço; que, o requerente foi até uma das agências da ré e 

lá lhe foi entregue documentos e recomendações para a solução do 

problema; que, em 02.06.2017 conseguiu o requerente entrar em contato 

com a requerida, sob o número de protocolo 41076022, ocasião na qual 

narrou os fatos e solicitou o ressarcimento, sendo então agendado perícia 

no local da unidade consumidora para o dia 12.06.2017; que, em 

06.06.2017 a empresa ré entrou em contato com o requerente informando 

que seu pedido de ressarcimento havia sido indeferido, sob a alegação de 

que não houve oscilação de energia naquela região; que, a representante 

da ré, Sra. Aline, informou que aquela ligação onde notificava o autor do 

indeferimento não teria número de protocolo; que, inconformado com a 

situação, procurou a parte ré em sua sede onde foi orientado a realizar 

novo requerimento, o que foi feito; que, com a vistoria agendada para o dia 

03.07.2017, novamente para a surpresa do autor em 28.06.2017 recebeu 

uma carta de indeferimento, sob a alegação de que havia transcorrido o 

prazo de 90 (noventa) dias; que, diante da necessidade da atividade do 

autor, teve ele mesmo que adquirir novos compressores, conforme notas 

ficais que acompanham a demanda; que, pelos fatos narrados o autor 

experimentou danos de ordem material e moral, devendo ser ressarcido; 

assim, requereu a procedência da demanda, com a condenação da ré em 

honorários de sucumbência, postulando a presente sob o manto da 

assistência judiciária gratuita. Atribuiu a causa o valor de R$ 55.362,65 

(cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e 

cinco centavos). Juntou documentos.” O pedido de assistência judiciária 

gratuita restou indeferido (ID 9070912), não sobrevindo nenhum recurso. 

Intimado, houve o recolhimento das custas. Devidamente citada, contestou 

os pedidos, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo 

autor, dizendo: “Que, impossível a inversão automática do ônus da prova, 

devendo a parte autora prova requerente fazer prova do que alega; que, 

inexiste a irregularidade quanto ao fornecimento de energia na forma que 

afirma a parte requerente; que, não basta a parte autora sustentar a 

existência de um dano para haver direito a respectiva reparação; que não 

houve registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a 

unidade consumidora para as datas e horários informados; que, não há 

registro de qualquer anomalia que justifique a indenização pleiteada pelo 

requerente; que, ausente qualquer comprovação dos fatos na forma que 

alegada na peça inicial; que, conforme se vê dos ‘laudos’ apresentados 

esses se mostram inconclusivos; que, um dos fatores que levaram a 

danificação do compressor foi a ‘perda da graxa do rolamento’, o que não 

pode ser atribuído a falta de energia; que, a parte não trouxe aos autos 

qualquer comprovação da regularidade de suas instalações elétricas, 

ônus que lhe competia; que, o dano material não se presume; que, a 

requerida demonstra cabalmente a inexistência de nexo de causalidade 

entre a queima dos equipamentos do requerente com qualquer 

perturbação do sistema elétrico na localidade; que, inexistem os requisitos 

necessários para a reparação de danos morais; requereu a 

improcedência da demanda, bem como a condenação da parte autora em 

custas e honorários de sucumbência. Juntou documentos.” Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor (ID 12662638). Foi determinada a 

intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 

13184649), oportunidade onde por ambas as partes não houve 

requerimento de produção de demais provas senão as já constantes dos 

autos, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Cuida-se na espécie de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, onde o autor, Rubens Sérgio Ribeiro da Silva Filho, pretende que a 

ré, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, o indenize tendo 

em vista que supostamente houve falha na prestação de serviço o que 

teria culminado nos danos que no momento pleiteia. Não há necessidade 

de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante 

dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. 

Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, 

Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). Inexistem preliminares a se decidir. Analisando as razões trazidas 

nas peças de ingresso e defensiva, bem como as provas documentais 

carreadas ao ventre dos autos, tenho comigo que a presente ação não 

merece acolhimento. É princípio corrente em direito que, para que o pedido 

de indenização seja acolhido, ao autor compete o ônus de demonstrar a 

existência dos danos e que a reparação não foi concretizada. Também, 

sem prova pré-constituída, o autor sujeita-se aos ônus probatórios, 

segundo a distribuição estabelecida pelo artigo 373 do Código de 

Processo Civil. E, nesse sentido é a jurisprudência: “Quem pede ao Juiz 

tem o ônus de afirmar fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus de 

provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer 

fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos que constituem em 

fundamento.” (TARGS - 1ª Câm. Julgado em 10.08.93, na Apel. 

193.117.652, rel. Juiz Heitor Assis Remonti). “Negados pelo réu os fatos 

narrados na inicial, compete ao autor prová-los durante a fase congnitiva 

do processo. Não os provando, improcedente deve ser julgado o pedido 

formulado na petição inicial.” (TJGO - Apel. 30.912-1/188, j. 26.08.94, rel. 

Des. Charife Oscar Abrão). Assim, em se tratando de processo de 

reparação de danos, fundada no artigo 186 do Código Civil, cumpre o 

autor o ônus de provar, de forma plena e convincente, que a ré, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violou direito seu ou lhe 

causou prejuízo, não havendo elementos seguros, só restará um caminho, 

a improcedência do pedido. Pois bem, a tese esposada pela empresa ré, 

qual seja, de que não praticou ato ilícito, pois não houve interrupção do 

fornecimento de energia na forma afirmada, contrapõe-se a versão trazida 

na peça de ingresso, e não havendo qualquer prova de que a versão 

esposada é a verdadeira, não há como prosperar os pedidos autorais. 

Contrariamente ao entendimento do autor, não existem provas nos autos 

de que realmente houve a falha no fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora, mesmo que momentânea, ocasionando os prejuízos 

de ordem material que pleiteia. Ademais, quando do laudo trazido 

juntamente com a exordial (ID 9048316), consta a afirmação de que ‘A 

perda da graxa do rolamento ocasionou o bloqueio do rotor causando a 

quebra das aletas e o travamento do compressor radial’, afirmação essa 

que não carrega qualquer relação com a suposta falha na prestação de 

serviço na forma aventada, ou seja, interrupção do fornecimento de 

energia elétrica. No que tange ao dano moral, não há qualquer elemento, 

que configure situação de abalo moral e psicológico da parte autora, com 

ofensa aos direito da personalidade. Assim, não restou verificada 

qualquer excepcionalidade que enseje a indenização pretendida. A 

situação vivenciada pelo autor, além de não estar comprovada nexo de 

causalidade com ato/abstenção da ré, não ultrapassa o mero dissabor da 

vida cotidiana, o que é incapaz de gerar desequilíbrio psicológico. A 

propósito, vale a pena transcrever a lição de Sergio Cavalieri Filho, in 

Programa de Responsabilidade Civil, 3.ª Edição, p. 89, esclarecendo o 

dano moral indenizável: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos.” E ainda sobre a tema, a jurisprudência não 

destoa: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

PEDIDO DE BALCÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
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MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEIMA DE 

APARELHOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. CONDUTA ABUSIVA NÃO 

DEMONSTRADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A demanda versa sobre a 

queima de dois aparelhos de televisão e um rádio da parte autora, em 

decorrência de falha na prestação de serviços de energia elétrica, 

fornecidos pela requerida. 2. Parte autora que não traz aos autos 

comprovação do dano causado aos aparelhos, com laudos técnicos, 

ensejando a improcedência da ação. 3. Demandante que se limita a juntar 

protocolos de atendimento junto à ré (fl. 12), bem como orçamentos para 

compra de novos aparelhos, que se mostram insuficientes para 

demonstrar o dano e o nexo de causalidade atribuído à concessionária de 

energia elétrica. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. 4. Abalo 

moral não demonstrado. 5. Sentença que merece ser mantida, por seus 

próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006937452, Segunda 

Turma... Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Julgado em 11/10/2017).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71006937452 

RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 

11/10/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/10/2017) “REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DANO ELÉTRICO. QUEIMA DE 

APARELHOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO 

DIREITO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006304323, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 29/09/2016).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71006304323 RS, Relator: Cleber 

Augusto Tonial, Data de Julgamento: 29/09/2016, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/10/2016) Quanto ao 

alegado dano material, nenhuma prova ressurge aos autos nesse sentido, 

pois em que pese a existência de notas fiscais da compra de novos 

aparelhos, não restou cabalmente demonstrado que existe nexo de 

causalidade e, portanto, o dever de indenizar. Insta mais uma vez salientar 

que o autor cabia comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos 

do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, diante da total 

falta de prova do alegado, a improcedência do pedido é medida de justiça 

imperiosa. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie 

JULGO IMPROCEDENTE a presente ‘Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais’ promovida por RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA 

FILHO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgada e 

feita as anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 07/agosto/2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004409-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1004409-20.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Romeu Bezerra da Silva. Réu: Avon Cosméticos Ltda. 

Vistos, etc. ROMEU BEZERRA DA SILVA, pessoa física com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a 

presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais’ em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, aduzindo: “Que, o autor dirigiu-se até uma loja da cidade 

com a finalidade de realizar uma compra a prazo; que, não foi possível 

realizar a compra tendo em vista a existência de uma restrição financeira; 

que, o autor buscou saber do que era referente a restrição, ocasião na 

qual descobriu quer o apontamento foi realizado pela empresa ré; que o 

valor da dívida é de R$ 1.418,23 (um mil quatrocentos e dezoito reais e 

vinte e três centavos), com vencimento em 24.01.2017, referente ao 

contrato de nº.: 073927275305122022017; que, o autor nunca solicitou os 

serviços da ré; que, faz jus a indenização por danos; requereu 

liminarmente que fosse suspensas as cobranças; no mérito, que fosse 

declarada ilegal a cobrança e ainda a ré condenada em indenização por 

danos morais, atribuindo a causa o valor de R$ 11.418,23 (onze mil 

quatrocentos e dezoito reais e vinte e três centavos) postulando a 

presente sob o manto da assistência judiciária gratuita. Juntou 

documentos.” A liminar restou parcialmente deferida, não sobrevindo 

recurso. Devidamente citada, contestou os pedidos, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que, 

inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, uma vez 

que o autor não se enquadra como destinatário final dos produtos; que, a 

parte autora se cadastrou como revendedor da requerida, assinando ficha 

cadastral e apresentando documentos; que, em determinado momento o 

autor inadimpliu com sua obrigação de pagar o preço ajustado por 

mercadorias que lhe foram entregues; que, inexiste dano moral 

indenizável; requereu a improcedência da demanda, bem como a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Juntou documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se a autora (ID 

12846839). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (ID 13802954), oportunidade onde ambas 

expressamente consignaram o seu desinteresse na produção de demais 

provas e, assim, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na 

espécie de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, onde o autor, Romeu Bezerra da Silva, pretende que a 

ré, Avon Cosméticos Ltda, o indenize no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de danos morais, em razão de uma dívida que supostamente 

não contraiu, bem como seja essa declarada inexistente. Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). A preliminar aventada pela parte ré, de que não se aplica o Código 

de Defesa do Consumidor no caso concreto é, em verdade, matéria de 

mérito e com o mérito será decidida. Analisando as razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento. Entendo que 

inexiste nos autos qualquer prova que sustente a versão defensiva trazia 

pela ré em sua peça de contestação. A ré, por intermédio de seu bastante 

procurador, ao apresentar a sua peça defensiva não conseguiu 

comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Não 

há nos autos qualquer prova documental que efetivamente o serviço foi 

contratado, que o autor se inscreveu e apresentou seus documentos com 

o intuito de fazer parte da rede de revendedores da ré. Cumpre salientar 

que não se trata de prova negativa, uma vez que bastava juntar aos autos 

o meio e forma pela qual a contratação ocorreu, obrigação natural pelo tipo 

de serviço que desempenha. Ademais, o autor é claro ao relatar que 

nunca realizou qualquer contratação ou revenda. Bastava a ré juntar aos 

autos referidas documentações pertinentes ao caso concreto para que 

assim justificasse que a existência contratual e valida, sendo assim, 

consequentemente, a cobrança legítima, o que não ocorreu. Em caso 

análogo, a jurisprudência assim tem-se manifestado: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AVON COSMÉTICOS. COBRANÇAS 

EM RAZÃO POR PRODUTOS SUPOSTAMENTE ADQUIRIDOS PELA 

AUTORA, APÓS O CADASTRAMENTO COMO CONSULTORA DA MARCA. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. 

ASSINATURA NO CONTRATO SEM TRAÇOS DE SEMELHANÇA COM 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
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NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.685,00 QUE COMPORTA 

MAJORAÇÃO PARA R$ 9.370,00, A FIM DE SE ADEQUAR AOS 

PARÂMETROS UTILIZADOS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS 

CÍVEIS EM CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007485238, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 23/03/2018).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007485238 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 23/03/2018, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2018) 

Evidente ressaltar que em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos 

fatos, não fora diligente em demonstrar que inexiste culpa de sua parte 

apta a não ensejar o dever de indenizar. Do exposto, declaro inexigível a 

dívida levada a apontamento. No que tange o dano moral, entendo que 

esse também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida inexigível, a 

inscrição do nome do autor no rol de maus pagadores por si só configura 

o dano e, consequentemente, o dever de indenizar. Nessa mesma linha é 

o pacífico entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO 

GROSSEIRA DA ASSINATURA DO AUTOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE 

QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA RÉ, POIS TEM O DEVER DE 

CONFERIR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES QUE SÃO REPASSADAS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO 

(R$9.370,00). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007230345, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

17/11/2017).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007230345 RS, Relator: Gisele 

Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 17/11/2017, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2017) 

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. É de ser 

majorado o quantum fixado na sentença a titulo de indenização por danos 

morais (R$ 3.000,00) a fim de adequá-lo aos parâmetros utilizados pelas 

Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. Indenização majorada para 

R$ 7.240,00. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005438833, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 13/04/2015). Resta somente a fixação do quantum 

indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 

definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz 

tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas 

peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do 

dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: 

“não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46) No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por ROMEU BEZERRA DA SILVA, com qualificação nos autos, em 

desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA, com qualificação nos autos, para 

o fim de: a) declarar inexigível a dívida levada a apontamento sob o 

número 073927275305122022017, no valor de R$ 1.418,23 (um mil 

quatrocentos e dezoito reais e vinte e três centavos) constante do 

documento de ID 8801166; b) condenar a ré ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo incidir 

juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) a contar desta 

decisão; c) condenar a ré ao pagamento de custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sob o valor da 

condenação; d) ratifico a decisão de ID 9072667; e) transitada em julgado, 

em não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as custas 

devidas, o que deve ser certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 07/agosto/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010099-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BASILIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida (ID 14033699), no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZIRA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Intimação do Dr. CÁSSIO HUMBERTO ALVES SANTOS, inscrito na OAB/PA 

3076, para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no 

cadastro eletrônico do sistema PJE como patrono da parte requerida 

(incluir seu nome como advogado no cadastro do requerido), conforme 

orientação da RN376 CNJ, sob pena de nulidade dos atos praticados, 

ressalvando que tal ato deve ser praticado em todos os processos, no 

momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZIRA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001022-60.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.096,49; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LEOZIRA 

DE OLIVEIRA SILVA Parte Ré: RÉU: VIVO S.A. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 7 de agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE DE 

LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002777-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFTE CARNEIRO FAGUNDES DA SILVA OAB - PR34820 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002777-22.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 21.370,12; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

DENTARIOS S.A Parte Ré: EXECUTADO: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & 

CIA LTDA - ME Vistos etc. 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). Nos moldes 

dos artigos 829 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, cite-se o 

Executado para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, ou apresente embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do CPC/15). Determino que, no 

mandado de citação conste também a ordem para 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 (art. 829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 

830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado. Em 

conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil, bem como a expedição da certidão de 

distribuição do feito para fins de registro nos cartórios de registro de 

bens, na forma do art. 828 do CPC/15, devendo a parte exequente 

comunicar a este Juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar de sua concretização. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 4 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003867-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEIDE BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 16 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003693-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOSAN SOUSA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (RÉU)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 16 de 

agosto de 2018, às 10h, 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: 1003644-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BALBINO CAJANGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 16 de 

agosto de 2018, às 10h, 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: 1003644-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BALBINO CAJANGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 16 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. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004090-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LINDOMAR MENDONCA LOPES SANTANA (AUTOR)

LUANNA SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

THAINARA FERNANDA DA SILVA CASTILHO (AUTOR)

MARCELO JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

JACKELINE WEIS MENEZES (AUTOR)

NICKOLE SANCHEZ FRIZZARIM (AUTOR)

HELLEN DOS SANTOS MACHADO (AUTOR)

ALYNNY GOES DE ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICKOLE SANCHEZ FRIZZARIM OAB - SP352283-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (RÉU)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 23 de 

agosto de 2018, às 10h, 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 
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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-46 PROTESTO

Processo Número: 1004387-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL 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 04 de 

setembro 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004550-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOZOLINA ARALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO)

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma 

vez que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão 

da medida liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, 

designo o dia 11 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES SOUZA (AUTOR)

MARIA LUCIA ALVES PADILHA (AUTOR)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSSATTO (AUTOR)

NELZI DE FREITAS (AUTOR)

NEUZA MACHADO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA OAB - MT0010094A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATEFFIR - FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA FIDES REFORMATA 

(RÉU)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 20 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: 1005852-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 12206285 . 

REDESIGNO a audiência conciliatória para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 08h. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004626-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D H MASSUIA - EPP (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 25 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432764 Nr: 1428-79.2010.811.0003

 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: SUZAMAR LEAL DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, ANTONIO 

BENTO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, Dr. Luis 

Filipe Oliveira De Oliveira a manifestar acerca das informações de 

fls.165/167, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 714304 Nr: 9495-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORAES FILHO, TEREZINHA APARECIDA 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA DE MATOS SILVA 

ZANON - OAB:OAB/DF 28.224, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 593/609, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724789 Nr: 5757-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls.147/154 , 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729460 Nr: 10139-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARQUES ORTEGA

 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: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a Citação por Edital da requerida de fls. 93, 

manifeste-se o procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440140 Nr: 8807-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL, CLAUDIA PULTRINI 

FRCAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR ANTONIO BRANDALISE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MENDES NETO - 

OAB:11330/MT, MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/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 patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, conforme r. decisão de fls.126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715733 Nr: 11041-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES LUIZ DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo n° 11041-55.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Bv Financeira S/A

Réu: Moises Luiz de Moraes Filho

 Vistos, etc...

 BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou 

com ‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de MOISES LUIZ DE 

MORAES FILHO, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 

da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo 

a liminar deferida e o bem apreendido.

 A liminar foi conferida, restando o veículo apreendido e o réu citado, 

consoante se verifica pelas certidões.

 Devidamente citado, por edital, não contestou o pedido, sendo decretada 

a revelia, sendo nomeado Curador Especial, o qual apresentou defesa, por 

negativa geral. Instado a se a se manifestar, o autor requereu o julgamento 

antecipado da lide, agora, por força da substituição legal, vieram-me 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que 

o autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato de 

financiamento, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor o 

veículo descrito e caracterizado no processo. Como o réu, segundo os 

argumentos do autor não honrou o compromisso assumido e estando em 

mora, conforme asseveram os documentos acostados aos autos, o autor 

optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia.

 Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em 

instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a 

forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, 

a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão-somente a comprovação da 
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mora ou inadimplemento do devedor.

 E, consoante se infere do processo o devedor está em mora que se 

constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Dessa 

sorte, o que é fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. 

Esta, por descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente 

comprovada.

 "EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE 

LABORAL DO DEVEDOR.

 O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de alienação 

fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o 

pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório.

 Em alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por 

parte do devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários 

atividade laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos 

referidos, a fim de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de 

Instrumento nº 10.399, rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça 

do Estado de 22/setembro/99, página 10).

 Portanto, no caso em tela, a comprovação da mora ressai evidente, basta 

verificar o documento acostado aos autos, assim, não havia como não 

atender a súplica inicial.

 Ora, no caso dos autos, não há que se negar que o réu ocorreu em 

revelia, pois não contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor 

correspondente à purgação.

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 do Código de 

Processo Civil)

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

 De forma que, estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado 

a comunicação da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira 

translúcida, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da 

ação.

 Ao derradeiro, os argumentos levados a efeito pelo Curador Especial, à 

evidência, não têm como prevalecer, mormente no que se refere a 

capitalização dos juros, pois, quando se tratar de Cédula de Crédito 

Bancário é permitida a capitalização e, nesse sentido a jurisprudência:

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE O CONTRATO SEJA POSTERIOR À EDIÇÃO 

DA MP 1.963-17/2000 E A PREVEJA EXPRESSAMENTE - TARIFAS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO E REGISTRO DO CONTRATO - PREVISÃO 

CONTRATUAL - LEGALIDADE - TARIFA DE "SERVIÇOS DE TERCEIROS" - 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO QUANTO À SUA FINALIDADE - OFENSA AO 

ART. 6º, III, DO CDC - DECOTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

 De acordo com súmula nº 297 do STJ, "o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

 Atualmente, o STJ vem admitindo a capitalização mensal de juros, nos 

contratos celebrados por instituições financeiras, após março de 2000, em 

virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, desde que haja pactuação 

expressa, como ocorreu in casu. Não há qualquer ilegalidade na cobrança 

de taxa de abertura de crédito (TAC), tendo ela por escopo remunerar 

instituição financeira pelas despesas inerentes à concessão do crédito ao 

mutuário, além de estar amparada por previsão contratual clara e 

expressa. Ademais, não há abusividade quanto aos valores cobrados.

O registro do contrato constitui medida necessária para a sua validade 

"erga omnes", sendo possível a pactuação no sentido de que o custo da 

referida operação seja acrescida ao débito.

 No tocante à tarifa de "serviços de terceiros", a instituição financeira 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais origem da cobrança do referido valor 

ou mesmo qual a sua relação com o capital mutuado. Frise-se, por 

oportuno, que a informação adequada sobre os produtos e serviços 

constitui direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC 

Recurso parcialmente provido. (TJMG – Apelação Cível nº 

1.0027.11.017246-0/002 – Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, julgado em 

13 de dezembro de4 2.012).

 No que tange o 'pacta sunt servanda' como princípio, por tal natureza 

genérico, não resiste às derrogações que sejam imprimidas 

expressamente pelo legislador, especialmente aquelas que tem por fim a 

proteção do contratante contra cláusulas abusivas. Com esta 

personalidade o Código Civil, ao tratar do ato jurídico, limitou a liberdade de 

pactuar cláusulas 'que privarem de todo efeito o ato, ou o sujeitarem ao 

arbítrio de uma das partes'. Neste mesmo aspecto, o Código de Defesa do 

Consumidor veio trazer limitações quanto a abusividade de cláusulas 

contratuais. De forma que, caracterizada a abusividade da estipulação 

não há como invocar-se o princípio do 'pacta sunt servanda'.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de MOISES LUIZ DE MORAES FILHO, com qualificação nos autos, 

declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a 

proceder a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos 

os títulos a eles trazidos.

 Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa.

 Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, 

arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-MT, 06/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.: 721604 Nr: 2625-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES BATOCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225, SILCA MENDES MIRO BABO - 

OAB:76.079/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, conforme r. decisão de fls.75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430147 Nr: 12103-38.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BERCA ME, JOSE ANTONIO 

BERCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/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 patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, conforme r. decisão de fls.98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 340327 Nr: 8555-78.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA FRANCISCATTO BERTOLDO, JOSE 

APARECIDO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-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 patrono da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar sobre as fls.82/84 requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411964 Nr: 8071-24.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CRISOSTOMO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DE GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora do devedor, sob pena 

de arquivamento dos autos, conforme r. decisão de fls.56.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728050 Nr: 8885-60.2013.811.0003

 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: LMZ, ANDREIA APARECIDA LOCATELLI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHOTO ART, LOJAS AVENIDA LTDA, 

SHOPPING CENTER DA CRIANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, JORGE 

LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676 OAB/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 143/145, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819429 Nr: 2714-82.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDE ANE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:5448 B M/T

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 306/358.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719624 Nr: 667-43.2013.811.0003

 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: MARGARET APARECIDA BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S/A, MASTERCARD 

BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:19.376 A 

MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:OAB/MG 63440

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca do petitório de fls.198/201, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446234 Nr: 1416-31.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR ELETRODOMESTICOS, LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, SILVANO COLETA DE ALMEIDA - OAB:13554/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 9382 Nr: 1015-33.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 272/274, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795149 Nr: 12448-91.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, 

JOSUEL DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.954/E, Karen Silva 

Nunes - OAB:22755/O, 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

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 12448-91.2015

Ação: Cobrança

Autor: Sicredi Sul MT

Ré: Sandra Regina Rodrigues

 Vistos, etc...

 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação de 

'Cobrança' em desfavor de SANDRA REGINA RODRIGUES, com 

qualificação nos autos, aduzindo:

 “Que, foi formalizado com ré proposta de abertura de conta de depósito e 

produtos e serviços n° 4763319093916115, limite de crédito colocado à 

disposição na conta corrente n° 31989-1; que, desde do início da 

pactuação a autora cumpriu com sua obrigação; que, a parte requerida 

não cumpriu com sua obrigação; que, em data de 10 de agosto de 2015, o 

valor do cheque especial utilizado pela ré, acrescido dos encargos, 

somava o importe de R$ 21.096,36; e, em data de 13 de julho de 2015, o 

cartão de crédito estava negativado em R$ 17.425,72 que, tentado reaver 

a importância de forma administrativa, não obteve êxito, assim, pugna pela 

procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 38.522,08 

(trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais, oito centavos) ”

 Devidamente citada, não contestara o pedido, conforme se pode 

constatar da certidão de (fl.62), por isso, a parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide, estando o processo concluso para decisão 

desde a data de 21 de agosto de 2-017 (fl.66), agora, por força da 

substituição, vieram-me conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 

4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª Turma, Resp. 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, DJU, p. 9.513)

 De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e os réus restaram 

revéis, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código 

de Processo Civil, a propósito:

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

 Quanto aos juros e correção monetária, aqueles têm incidência a partir da 

citação inicial e a correção monetária a partir do vencimento e, nesse 

sentido a jurisprudência, respectivamente:

 “EMENTA – AÇÃO MONITÓRIA - AGRAVO RETIDO - PRESCRIÇÃO - 

inocorrência - CHEQUE PRESCRITO - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - PROVA 

QUE INCUMBE AO EMBARGANTE - INEXISTÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DO 

TÍTULO EXECUTIVO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DECOTE DO 

VALOR PAGO.- O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória, 

fundada em cheque prescrito, é aquele previsto no artigo 206 do Código 

Civil - prazo geral por tratar-se de direito pessoal.- Comprovada a 

existência da dívida representada por cheques prescritos é do 

embargante o ônus da prova da cobrança de juros extorsivos, fruto de 

agiotagem.- Provado o débito do réu/embargante relativo ao cheque 

prescrito, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial em seu 

favor. Decotam-se, contudo, os valores relativos aos juros 

confessadamente recebidos pelo autor/embargado. - A data do 

ajuizamento da ação é o termo inicial para o cálculo da correção monetária 

na ação monitória acordo com o comando insculpido no artigo 1º, §2º, da 

Lei nº 6.899/81. – Os juros de mora incidem a partir da citação inicial no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil. (TJMG – Apelação Cível n° 1.0024.06.237910-2/001 – 

Relator Des. Osmando Almeida, julgada em 11 de março de 2008)

 “EMENTA: CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE 

PRESCRITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO 

VENCIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO.

 A jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que a correção 

monetária incide sempre a partir do vencimento da dívida, partindo do 

princípio de que o reajustamento monetário não dá nem tira nada de 

ninguém, mas apenas corrige o valor aquisitivo da moeda, mormente 

quando a dívida é de valor.

 No STJ é pacífico o entendimento de que, em se tratando de ação de 

cobrança, tal como ação monitória, o termo inicial da correçãomonetária 

deve incidir do vencimento, sob pena de enriquecimento sem causa do 

devedor.-Recurso conhecido e não provido. (TJMG – Apelação Cível n° 

1.0105.07.242652-8/001 – Relatora Desa. Márcia de Paoli Balbino, julgada 

em 21 de maio de 2009)

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de 'Cobrança' promovida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de SANDRA 

REGINA RODRIGUES, com qualificação nos autos, para condená-los ao 

pagamento da importância de R$ 38.522,08 (trinta e oito mil, quinhentos e 

vinte e dois reais, oito centavos), a qual deverá ser corrigida – juros 1% 

ao mês e correção monetária - a partir da citação.

 Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

 Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de agosto de 2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

Em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 750124 Nr: 7817-41.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOTWARE DE 

GESTÃO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUSA E SILVA 

- OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7817-41.2014

Ação: Declaratória c/c Nulidade de Cláusula Contratual

Autora: Expresso Tio Vermelho Transportes Ltda

Ré: DDSG Desenvolvimentos de Software de Gestão Ltda

 Vistos, etc...

 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Cláusula Contratual” 

em desfavor de DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO 

LTDA-ME, com qualificado nos autos, aduzindo:

 “Que, em data de 05 de outubro de 2011, contratou com a ré, contrato de 

prestação de serviços, numa acessão de uso, assessoria e manutenção 

de software; que, passado algum tempo os serviços não estavam mais 

sendo atendendo sua necessidade, por isso, encaminhou notificação; 

que, rescindido o contrato em 19 de fevereiro de 2014, foi surpreendida 

com comunicado extrajudicial no dia 26 de junho de 2014, com a cobrança 

de multa de 20% sobre o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como 

das parcelas vincendas do contrato, o que perfaz o valor de R$ 46.488,00 

(quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), para pagamento 

até o dia 18 de julho de 2014, sob pena de protesto, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da empresa ré nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 46.488,00 

(quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).

 O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citada, não contestou o pedido, 

conforme se pode constatar pela certidão de (fl.59), restando revel. 

Instado a se manifestar, o procurador do autor requereu o julgamento 

antecipado da lide (fls.57/58), tendo o processo sofrido correição em 18 

de setembro de 2017), agora, por força da substituição, vieram-me 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ 

- 4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

04.12.91, negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª Turma, 

Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, 

DJU, p. 9.513)

 De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito:

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios.

 Quanto a declaração de inexistência do débito, formulado pela empresa 

autora em sua inicial deve, à evidência dos elementos centrados no 

processo ser reconhecida.

 Assim, não vejo outro caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do 

pedido.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Nulidade de Cláusula Contratuazl' promovida por EXPRESSO RIO 

VERMELHO TRANSPORTES LTDA, em desfavor de DDSG 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LTDA-ME, pessoa 

jurídica de direito privado, DECLARAR a nulidade da cláusula contratual, 

bem como a exigibilidade do título de crédito descrito e caracterizado a 

(fl.40), ratificando a decisão de (fl.45/46). Condeno, outrossim, a ré no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser 

corrigida. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, autorizo o levantamento da caução, após arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06/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.: 719907 Nr: 947-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK - 

OAB:MT/15.082, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:SP/147.386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 80/84, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766935 Nr: 856-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIJANE BARROS MARTINS-ME

 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
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SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo n° 856-50.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S/A

Réu: Lucijane Barros Martins-ME

 Vistos, etc...

 BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressou com ‘Ação de Busca e Apreensão’ em 

desfavor de LUCIJANE BARROS MARTINS-MS, com qualificação nos 

autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 

911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos autos, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia.

 A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo 

a liminar deferida e o bem apreendido.

 A liminar foi conferida, restando o veículo apreendido e o réu citado, 

consoante se verifica pelas certidões.

 Devidamente citado, por edital, não contestou o pedido, sendo decretada 

a revelia, sendo nomeado Curador Especial, o qual apresentou defesa, por 

negativa geral. Instado a se a se manifestar, o autor requereu o julgamento 

antecipado da lide, agora, por força da substituição legal, vieram-me 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que 

o autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato de 

financiamento, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor o 

veículo descrito e caracterizado no processo. Como o réu, segundo os 

argumentos do autor não honrou o compromisso assumido e estando em 

mora, conforme asseveram os documentos acostados aos autos, o autor 

optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia.

 Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em 

instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a 

forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, 

a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão-somente a comprovação da 

mora ou inadimplemento do devedor.

 E, consoante se infere do processo o devedor está em mora que se 

constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Dessa 

sorte, o que é fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. 

Esta, por descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente 

comprovada.

 "EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE 

LABORAL DO DEVEDOR.

 O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de alienação 

fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o 

pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório.

 Em alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por 

parte do devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários 

atividade laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos 

referidos, a fim de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de 

Instrumento nº 10.399, rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça 

do Estado de 22/setembro/99, página 10).

 Portanto, no caso em tela, a comprovação da mora ressai evidente, basta 

verificar o documento acostado aos autos, assim, não havia como não 

atender a súplica inicial.

 Ora, no caso dos autos, não há que se negar que o réu ocorreu em 

revelia, pois não contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor 

correspondente à purgação.

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 do Código de 

Processo Civil)

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

 De forma que, estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado 

a comunicação da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira 

translúcida, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da 

ação.

 Ao derradeiro, os argumentos levados a efeito pelo Curador Especial, à 

evidência, não têm como prevalecer, mormente no que se refere a 

capitalização dos juros, pois, quando se tratar de Cédula de Crédito 

Bancário é permitida a capitalização e, nesse sentido a jurisprudência:

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE O CONTRATO SEJA POSTERIOR À EDIÇÃO 

DA MP 1.963-17/2000 E A PREVEJA EXPRESSAMENTE - TARIFAS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO E REGISTRO DO CONTRATO - PREVISÃO 

CONTRATUAL - LEGALIDADE - TARIFA DE "SERVIÇOS DE TERCEIROS" - 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO QUANTO À SUA FINALIDADE - OFENSA AO 

ART. 6º, III, DO CDC - DECOTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

 De acordo com súmula nº 297 do STJ, "o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

 Atualmente, o STJ vem admitindo a capitalização mensal de juros, nos 

contratos celebrados por instituições financeiras, após março de 2000, em 

virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, desde que haja pactuação 

expressa, como ocorreu in casu. Não há qualquer ilegalidade na cobrança 

de taxa de abertura de crédito (TAC), tendo ela por escopo remunerar 

instituição financeira pelas despesas inerentes à concessão do crédito ao 

mutuário, além de estar amparada por previsão contratual clara e 

expressa. Ademais, não há abusividade quanto aos valores cobrados.O 

registro do contrato constitui medida necessária para a sua validade "erga 

omnes", sendo possível a pactuação no sentido de que o custo da 

referida operação seja acrescida ao débito.

 No tocante à tarifa de "serviços de terceiros", a instituição financeira 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais origem da cobrança do referido valor 

ou mesmo qual a sua relação com o capital mutuado. Frise-se, por 

oportuno, que a informação adequada sobre os produtos e serviços 

constitui direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC 

Recurso parcialmente provido. (TJMG – Apelação Cível nº 

1.0027.11.017246-0/002 – Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, julgado em 

13 de dezembro de4 2.012).

 No que tange o 'pacta sunt servanda' como princípio, por tal natureza 

genérico, não resiste às derrogações que sejam imprimidas 

expressamente pelo legislador, especialmente aquelas que tem por fim a 

proteção do contratante contra cláusulas abusivas. Com esta 

personalidade o Código Civil, ao tratar do ato jurídico, limitou a liberdade de 

pactuar cláusulas 'que privarem de todo efeito o ato, ou o sujeitarem ao 

arbítrio de uma das partes'. Neste mesmo aspecto, o Código de Defesa do 

Consumidor veio trazer limitações quanto a abusividade de cláusulas 

contratuais. De forma que, caracterizada a abusividade da estipulação 

não há como invocar-se o princípio do 'pacta sunt servanda'.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de LUCIJANE BARROS 

MARTINS-ME, com qualificação nos autos, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e 
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exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela 

autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o 

disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a autora autorizada a proceder a transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

 Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa.

 Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, 

arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-MT, 06/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.: 756894 Nr: 11433-24.2014.811.0003

 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: MOTO CAMPO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15.701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11433-24.2014

Ação: Regressiva Indenizatória

Autor: Moto Campo Ltda

Ré: Banco Cifra S/A

 Vistos, etc...

 MOTO CAMPO LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente “Ação Regressiva Indenizatória” 

em desfavor de BANCO CIFRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, com qualificado nos autos, aduzindo:

 “Que, em data de 15 de setembro de 2008, Cleibio Marcio Ribeiro de 

Souza, compareceu à sede da empresa autora, a fim de financiar uma 

motocicleta zero KM, tendo o cadastro aprovado; que, foi negociada a 

entrada e mais 48 parcelas; que, certo que o negócio foi concretizado, 

entrou com o contrato com a autora para que a moto fosse entregue, o 

que não foi possível, pois o Banco não repassou o valor negociado à 

autora; que, mais tarde, o requerido lançou o nome de Celibio junto ao 

cadastro de inadimplentes, este ajuizou ação declaratória c/c indenização, 

restando autora e ré condenados, tendo efetuado o pagamento de R$ 

7.826,17 (sete mil, oitocentos e vinte e seis reais, dezessete centavos), 

mesmo não tendo nenhuma responsabilidade, assim, busca a procedência 

da ação, com a condenação da empresa ré em danos morais, no importe 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como nos demais encargos da 

sucumbência. Junta documentos, dando à causa o valor de R$ 39.861,00 

(trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais)”.

 Devidamente citada (fl.72), não contestou o pedido, conforme se pode 

verificar pela certidão de (fl.73). Instada a se manifestar, o procurador da 

autora requereu o julgamento antecipado da lide, fato ocorrido em 10 de 

setembro de 2015 (fl.75). Transcorridos dois anos – 18 de setembro-2015, 

sofreu correição, agora, por força da substituição, vieram-me conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ 

- 4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

04.12.91, negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª Turma, 

Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, 

DJU, p. 9.513)

 De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito:

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios.

 Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos como o 

dos autos, colaciona-se o seguinte julgado:

 “Configura dano moral a inscrição do nome do devedor junto aos bancos 

de dados dos órgãos controladores do crédito quando subsistir discussão 

judicial acerca do débito, independentemente de comprovação do prejuízo 

material sofrido pela pessoa indigita ou da prova objetiva do abalo à sua 

honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as conseqüências 

danosas resultantes desse fato” (TJSC, ACV n° 2001-018704-3, rel. Des. 

Luiz Carlos Freyesleben, julgado em 30 de junho de 2005)

 Sobre a questão, não discrepa a doutrina:

 “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a 

dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou 

perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o 

desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria 

por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão 

de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles 

que entendem que o dano moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só 

justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária do lesado. 

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deveria 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, uma presunção hominis facti, que decorre das regras da 

experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade 

Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92).

 Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

 Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da 

prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim 

como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é 

que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno 

que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 

página 46).

 Assim, provado nos autos que houve a má prestação de serviços levado 

a efeito pela empresa ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu 

ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em 
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situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em 

conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso 

também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

 O pedido de ressarcimento da importância despendida com o pagamento 

indenizatório no importe de R$ 7.826,17 (sete mil, oitocentos e vinte e seis 

reais, dezessete centavos), à evidência dos elementos centrados nos 

autos, deve ser aceito.

 Assim, não vejo outro caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do 

pedido.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente “Ação Regressiva Indenizatória' promovida por 

MOTO CAMPO LTDA, em desfavor de BANCO CIFRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, para 

condená-la no pagamento das importâncias de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros 1% ao mês 

e correção monetária – INPC – a contar desta decisão; e, R$ 7.826,17 

(sete mil, oitocentos e vinte e seis reais, dezessete centavos), devendo 

ser acrescida de juros de 1% a contar da citação; correção monetária 

INPC, a partir do desembolso.

 Condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo/MT, 06/agosto/2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781224 Nr: 6659-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS, VPS, AG, LG, CG, DGODG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DAVID DE 

ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132306, TIAGO SCHREINER GARCEZ 

LOPES - OAB:OAB/SP 194583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A, RENATO 

OCAMPOS CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente para CONTRARRAZOAR os 

Embargos de Declaração interpostos às fls. 873/887, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 425555 Nr: 7719-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FARID DAVID, GILBERTO MACHADO 

ARAUJO, FELIPE MOISES DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE CARLOS MACHADO 

ARAUJO, NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BETTINI - 

OAB:148872/SP, MARCELO DEZEM DE AZEVEDO - OAB:104171/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente para, no prazo legal, 

COMPROVAR a distribuição da Carta Precatória de fls. 384, retirada na 

data de 01.06.2015, conforme informações de fls. 403/405.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 373612 Nr: 2008-51.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo legal, 

COMPROVAR nos autos a distribuição da Carta Precatória expedida e 

retirada na data de 22/02/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751110 Nr: 8341-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALLES AGROPECUARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erlan Oliveira Costa - 

OAB:19.176 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILENA LUCAS 

BERNARDI, para devolução dos autos nº 8341-38.2014.811.0003, 

Protocolo 751110, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005811-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005811-05/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Ana Amélia Rodrigues Fernandes da Silva. Ré: São 

Francisco Sistema de Saúde Sociedade Empresária Ltda. Vistos, etc. ANA 

AMÉLIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de SÃO FRANCISCO 

SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que possui contrato de prestação de 

serviços médicos com a parte ré, estando ausente cópia do contrato 

firmado entre as partes; que, os documentos de (fls.21/30 – 

correspondência ID 14378788) correspondem contrato de prestação de 

serviço hospitalar com terceiro estranho à lide. Ademais, é portadora de 

doença reumática crônica, qual seja, “ESPONDILITE ANSIOLOANTE” – CID 

M45; que, fora-lhe prescrito uso da medicação “HUMIRA 40MG”, conforme 

documentos de (fls.32/33 – correspondência ID 14378788, fl.12 e ID 

14378794); que, a referida medicação é fornecida em pares, no valor de 

R$7.190,00 (sete mil, cento e noventa reais) cada par de ampolas; que, do 

documento de (fl.60 – correspondência ID 14378833) extrai-se a 

obrigatoriedade de administração da medicação a cada (14) quatorze dias. 

De outro norte, comprovara nos autos que a parte ré vem fornecendo a 

medicação prescrita, muito embora de forma irregular, conforme 

documentos de (fls.62/73 – correspondência ID 14378843 a ID 14378877). 

Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a 

fim de a ré seja obrigada a entregar, imediatamente, seis ampolas no 

medicamente “HUMIA 40 MG”, sob pena de multa no importe de 

R$10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, nos termos dos itens ‘b’, 

‘c’ e ‘d’ de (fl.13 – correspondência ID 14378768, fl.10). D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fl.16 e fl.19 – correspondência ID 

14378771 e ID 14378778), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 
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aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE PRIVADO. POSSIBILIDADE. 

APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 409 DO STJ. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. 1. O Agravante ingressou com o presente recurso 

visando revogar a decisão de primeiro grau que determinou o 

fornecimento do medicamento Prolia 60 mg Sol Inj Prenc IML para 

tratamento semestral da osteoporose da Agravada. 2. O colendo Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser aplicável o 

CDC aos contratos de plano de saúde – súmula 409. 3. O caso em testilha 

reclama a aplicabilidade do art. 54, § 4º, do CDC que determina que "as 

cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser 

redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão". 4. 

A cláusula 17ª do contrato firmado entre as partes não possui qualquer 

tipo de destaque, limita-se, apenas, a elencar o rol de serviços não 

cobertos pelo plano. 5. A jurisprudência pátria já firmou entendimento no 

sentido de ser devido o fornecimento de medicamentos por planos de 

saúde privados, quando devidamente prescritos pelo médico que 

acompanha o paciente e imprescindíveis à manutenção da saúde do 

paciente. Precedentes do STJ e desta Côrte. 6. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.” (TJ-BA - AI: 00107855020168050000, Relator: Sandra Inês 

Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

24/10/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE - USO DOMICILIAR NÃO INDICADO 

EXPRESSAMENTE - NECESSIDADE DE SUPERVISÃO MÉDICA - NÃO 

OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO. - A jurisprudência do STJ 

é no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de 

plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor 

(desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil 

compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), 

revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento 

prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda 

que ministrado em ambiente domiciliar (REsp 1481089 / SP). - Ausente 

relatório médico de expressa indicação de uso domiciliar de fármaco 

específico, não há se falar em fornecimento da droga pelo Plano de 

Saúde.” (TJ-MG - AI: 10000160496733001 MG, Relator: Juliana Campos 

Horta, Data de Julgamento: 14/11/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2016) Assim, resta demonstrado, no 

caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, mesmo porque a 

parte ré vem fornecendo, mesmo que de forma irregular, o referido 

medicamento; como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido 

de tutela provisória de urgência, para que, no prazo de (5) cinco dias 

úteis, a parte ré entregue à parte autora um par de ampolas do 

medicamento “HUMIRA 40MG”, conforme prescrito pela equipe médica às 

(fls.32/33 – correspondência ID 14378788, fl.12 e ID 14378794), a ser 

ministrado no dia 14.08.2018, sob pena de aplicação de astreintes na 

importância de R$200,00 (duzentos reais) ao dia, até o limite de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo 

(art.297, CPC). Ademais, determino que a parte autora carreie aos autos, 

no prazo de (5) cinco dias, cópia integral do contrato de prestação de 

serviços firmado com a empresa ré, a fim de que se analise a continuidade 

da prestação do serviço requerido em sede de tutela provisória de 

urgência (outras quatro ampolas), nos termos do item ‘b’ de (fl.13 – 

correspondência ID 14378768, fl.10), sob pena de indeferimento. Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 13 de 

novembro de 2018, às 08:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 07 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003312-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

 

.Processo nº 1003312-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 06 de setembro de 

2018 às 17h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005674-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MONTEIRO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1005674-57.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 03 de setembro de 2018 

às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004323-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1004323-83.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 03 de setembro de 2018 

às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002790-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO)

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FRIGORIFICO FRIGOCRUZ LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ANDRE BALBINO BONNES OAB - PR15837-O (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1002790-89.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 05 de setembro de 2018 

às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

27 de julho 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001574-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13372393, R$544,26 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERREIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13372487, R$544,26 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003434-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO VEANHOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERREIRA OAB - MS7881 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENO ALVES DE SOUZA 45898413120 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13372526, R$544,26 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 13742250, 

R$550,06 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002716-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 13743424, 

R$550,06 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000469-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002875-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESSONANCIA MAGNETICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E 

ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO ACERCA DA 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ID. 13052378/13052381, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SOUZA FONTES (EXECUTADO)

M S FONTES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

N. DE OLIVEIRA LOBO NETO - TRANSPORTE RODOVIARIO - EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001148-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLAUDIA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002010-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009466-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MITIKO YOSHIDA DOS SANTOS (AUTOR)

DAVID DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. (RÉU)

ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS (RÉU)

SABRINY MAGGI PISSOLLO DE FREITAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

13345006, R$ 544,26 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004914-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILICE GONCALINA DAS NEVES CUNHA (AUTOR)

JOSE ROBERTO CRESPILHO (AUTOR)

MARIA APARECIDA DOS ANJOS CRESPILHO (AUTOR)

CIRCA MARIA DA CUNHA (AUTOR)

ALDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ENEDINA FERREIRA DE QUEIROGA (AUTOR)

TEREZA FERREIRA (AUTOR)

EMIKO CYOIA DENARDI (AUTOR)

VILSON FRANCISCO DENARDI (AUTOR)

JOAQUIM SABINO DA SILVA (AUTOR)

ELIAS NUNES DE BARROS (AUTOR)

LUZIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

OSVALDO RIVELO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003333-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008145-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN RECH DA SILVA (EXECUTADO)

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001481-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE QUEIROZ ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001250-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREIS LUIZ DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000347-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR DARCI DE OLIVEIRA SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMORIM & COIMBRA LTDA - ME (RÉU)

IRINEU BERALDO 32563981204 (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000676-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VICENTE WAGNER (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000911-13.2017.8.11.0003

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:

JOSE JOAO PIRES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001903-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDO SILVA ALVARELO (REQUERIDO)

 

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: 1004175-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIS GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14606077

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004424-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANES ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14606471

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002039-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORCAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIA DROGASIL S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO OAB - SP207247 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN MUDANCAS EM GERAL LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14607291

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVO RODRIGUES BARBOSA OAB - 304.536.401-25 (PROCURADOR)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

ARIANE RODRIGUES CARVALHO (RÉU)

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (RÉU)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14608896

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845105 Nr: 10028-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

53190009104, Rg: 811249, Filiação: Oradalha dos Santos Almeida e 

Argemiro Pereira de Almeida, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O órgão do MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO através do Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições 

constitucionais, e com fundamento no artigo 41 do Código Processo Penal, 

oferece DENÚNCIA contra FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS, onde consta 

dos inclusos autos que no dia 24/10/2016, por volta das 15:00 horas, o 

réu danificou planta de ornamentação de logradouro público, mediante 

supressão parcial por meio de poda de 02 (duas) árvores da espécie 

Flamboyant Mirim localizadas na calçada da via pública, sem autorização 

do órgão ambiental competente, conduta delituosa tipificada no artigo 49 

da Lei nº 9.605/98, perpetrada pelo infrator, no endereço constante nos 

autos.

Despacho: Código Processo nº 845105Vistos etc.Recebo a denúncia 

contra o acusado dando como incurso nas sanções nela mencionada.Nos 

termos do artigo 361, do CPP, cite o denunciado, por edital, com as 

advertências legais, para apresentar resposta a acusação, no prazo de 

10 (dez) dias.Uma vez citada o denunciado e caso não constitua defensor 

e nem apresente resposta a acusação, nomeio, desde já, um dos 

Defensores Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar os interesses 

do infrator (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para apresentar defesa, no 

prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a juntada aos autos da 

folha de antecedentes criminais, bem como a retificação necessária na 

capa dos autos e nos demais registros.Expeça o necessário. 

Intime.Rondonópolis-MT, 10 de maio de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 03 de agosto de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 416758 Nr: 12418-03.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ PEZZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA FORNECER OS DADOS 

BANCÁRIOS PARA LEVANTAMENTOS DOS VALORES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 3292 Nr: 68-42.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOCACIA-ADEMIR JOEL 

CARDOSO - OAB:3473A, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440539 Nr: 9208-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANFORTE PROMOTORA E ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA EPP, DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA, 

ELAINE SKIRESINSKI GONÇALVES DE OLIVEIRA, ELIZANGELA MACHADO 

DE OLIVEIRA, VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, SIDNEY LEME DE SOUZA 

JUNIOR, ETIANNE GHELLERE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉGIS PITHAN 

PAGNUSSATT - OAB:8992-B/MT, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722289 Nr: 3302-94.2013.811.0003

 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): AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE - ME, 

AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, INDICANDO BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735660 Nr: 15174-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAAD MOHAMAD ASSAAD, HASSAN 

MOHAMAD HASSAN EL HADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO PARA 

PROVIDÊNCIAS NA FORMA DETERMINADA ÀS FLS. 221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743737 Nr: 4223-19.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAAD MOHAMAD ASSAAD, HASSAN 

MOHAMAD HASSAN EL HADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PAR RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO 
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PARA PROVIDÊNCIAS NA FORMA DETERMINADA NA DECISÃO ÀS FLS. 

442.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427476 Nr: 9646-33.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PECAS E OFICINA SAO LOURENCO 

LTDA EPP, LUCIELE GONCALVES JOVINO, LAURA GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:1419/TO

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVENDO SER INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA, NÃO SENDO SUFICIENTE MERO PEDIDO DE VISTA DOS 

AUTOS OU NOVO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724448 Nr: 5437-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ANTONIO PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON FERTILIZANTES E DEFENSIVOS 

AGRICOLAS LTDA, ALINDO LONARDONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764192 Nr: 15428-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA DIAS SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 215/217, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443833 Nr: 12502-33.2010.811.0003

 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): TRANSFORTE TRANSPORTE RODOVIARIO 

LTDA, TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA DE 

FLS. 504/504 VERSO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712512 Nr: 7581-60.2012.811.0003

 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: BELLAFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO 

LTDA, CLÁUDIA DE OLIVEIRA FAGOTTI, DEMOSTENES ROCHA FAGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZEEM MATO GROSSO E 

DESENVOLVIMENTO DE MODA ARTESANAL LTDA - ME, THAÍS 

EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (QUINZE) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427477 Nr: 9647-18.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA PEREIRA DA SILVA - ME, JEOVA 

PEREIRA DA SILVA, DINAIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169 MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVENDO SER INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA, NÃO SENDO SUFICIENTE MERO PEDIDO DE VISTA DOS 

AUTOS OU NOVO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751437 Nr: 8516-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BALBINO VELOSO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NODETES MODESTO CARDOSO, 

OLGA MODESTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, NA PESSOA DE SEU PATRONO 

CONSTITUÍDO, PARA PAGAMENTO DO DÉBITO (FLS. 352 E 356), NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DA INCIDÊNCIA DA MULTA DE 

10% (DEZ POR CENTO) E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% 

(DEZ POR CENTO), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 513, §2º, I E 523, §1º, 

DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432138 Nr: 802-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET, MIRELLE 

BURTTET, LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET, LUCAS MEDEIROS 

BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 
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estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 288013 Nr: 2692-15.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA, BERENICE 

APARECIDA CAMPOS DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUANE ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:MS/10.610-B, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - 

OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 387/388, bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789200 Nr: 9888-79.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA NEVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVERTON NEVES 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 9888-79.2015.811.0003, 

Protocolo 789200, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763402 Nr: 15087-19.2014.811.0003

 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: SEBASTIÃO CEZAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA RUBIA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS 

SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARA RUBIA FRANCA, Cpf: 

28400020197, Rg: M-2.187.335, Filiação: Veny França e Eliete Novaes 

França, data de nascimento: 29/09/1962, brasileiro(a), natural de 

Uberlandia-MG, solteiro(a), funcionaria publica estadual. 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: SEBASTIÃO CESAR ROSA propôs uma Ação de 

Despejo C/C cobrança de Aluguéis e Demais Encargos C/C Com Pedido de 

Liminar em face de MARIA RUBIA FRANÇA, onde o Requerente é legítimo 

proprietário do imóvel situado na Rua Viena, Quadra 03, apartamento 19, 

Jardim Europa, em Rondonópolis-MT, em que celebrou contrato de locação 

do referido imóvel pelo período de 15 (quinze) meses com a Requerida, 

período este compreendido do dia 05 de março de 2013 a 05 de junho de 

2014, cujo valor mensal do aluguel pactuado foi de R$ 550,00 (quinhentos 

e cinquenta reais), a ser pago todo dia 05 (cinco) de cada mês. ficou 

ainda acordado que a locatária, ora Requerida seria responsável pelas 

despesas de energia e água. Ocorre que a Requerida além de não cumprir 

regurlamente com o pagamento das despesas de energia e água, desde o 

mês de junho de 2014, deixou de cumprir com a obrigação contratual, não 

efetuando os pagamentos dos aluguéis. Na data de 06 de outubro de 2014 

o Requerente obteve êxito em notificar a Requerida para Desocupação do 

Imóvel. a Requerida deixou de efetuar os pagamentos refernte os aluguéis 

desde junho a novembro de 2014, além de débitos referente despesas de 

agua e energia.

Despacho/Decisão: CD. PROC. 763402Vistos etc.Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos 

no artigo 256 do CPC e, a parte autora não demonstrou que esgotou todos 

os meios para obter a localização da parte ré.No entanto, visando a 

celeridade processual determino a busca do atual endereço do requerido, 

com a utilização dos Sistemas disponíveis ao Juízo (Infojud eBacenJud). 

Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos autos, 

desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256 e 257, III, do CPC.Cumpra. 

Intime.Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 03 de agosto de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764926 Nr: 15796-54.2014.811.0003

 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: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAUSS MARTIN ANDORFATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

17.08.2018 ÀS 10H30 PARA INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, NA 

FORMA DETERMINADA ÀS FLS. 291.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007267-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MAURO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERTON GIMENES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 
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contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006182-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPHE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HONORIO DE OLIVEIRA OAB - 503.517.101-91 (PROCURADOR)

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER RAMON GOBIS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006182-66.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FELLIPHE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA PROCURADOR: 

JONAS HONORIO DE OLIVEIRA EXECUTADO: WENDER RAMON GOBIS DA 

SILVA, JOSE GOMES DA COSTA Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001996-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001996-34.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: JOSE 

EDUARDO BENES INACO EXECUTADO: OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, 

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO, LUCIANO PORTO AZEVEDO, ERIKA 

LUIZA GREGORIO AZEVEDO DECISÃO Requereu a parte exequente o 

deferimento de novas tentativas de penhora on-line nas contas bancárias 

da parte executada, a busca de veículos através do sistema RENAJUD, o 

levantamento da penhora já realizada nos autos e o oficiamento aos 

órgãos de proteção ao crédito para que incluam restrições nos CPFs dos 

executados. Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s) de 

CPF/CNPJ: 165.320.589-04, 667.142.221-49, 706.619.441-15 e 

814.981.101-00. Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado; expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 

359.520,31 Considerando que o feito se encontrava apto à realização da 

penhora online, conforme art. 512 §2º da CNGC/MT, o feito permaneceu 

concluso para a realização da ordem de bloqueio: Dados do bloqueio 

Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as 

Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min 

dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de 

remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições 

Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais 

protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e 

disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia 

útil imediatamente posterior. Número do Protocolo: 20180002237932 

Data/Horário de protocolamento: 17/04/2018 17h39 Número do Processo: 

1001996-34.2017 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vara/Juízo: 19527 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis 

Juiz Solicitante do Bloqueio: Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Jose eduardo benes Relação 

dos Réus/Executados Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e 

Aplicações Financeiras Atingidas 165.320.589-04 : OSVALDO XAVIER DE 

AZEVEDO 359.520,31 Instituições financeiras com relacionamentos com o 

CPF/CNPJ no momento da protocolização. 667.142.221-49 : LUCIANO 

PORTO AZEVEDO 359.520,31 Instituições financeiras com 

relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 

814.981.101-00 : MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO 359.520,31 Instituições 

financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da 

protocolização. 706.619.441-15 : ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO 

359.520,31 Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ 

no momento da protocolização. Adiante, anexo a respectiva resposta da 

ordem bloqueio: 165.320.589-04 - OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO [Total 

bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$1,68] [Quantidade atual de 

não respostas: 0] Respostas ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 359.520,31 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de 

saldo. 1,68 1,68 18/04/2018 20:41 19/04/2018 15:31:09 Desb. Valor Renan 

Carlos Leao Pereira do Nascimento 1,68 Não enviada - - CCLA SUL DE 

MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 17/04/2018 17:39 

Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 359.520,31 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 18/04/2018 18:14 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 667.142.221-49 

- LUCIANO PORTO AZEVEDO [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$57,95] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

359.520,31 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 57,95 

5 7 , 9 5  1 8 / 0 4 / 2 0 1 8  1 3 : 0 7  1 9 / 0 4 / 2 0 1 8  1 5 : 3 1 : 0 9  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072018000004824608 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 57,95 Não 

enviada - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

359.520,31 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 17/04/2018 

19:59 BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 17/04/2018 17:39 

Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 359.520,31 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 18/04/2018 18:55 BCO 

COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 17/04/2018 17:39 

Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 359.520,31 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 18/04/2018 17:35 BCO 
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SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 17/04/2018 17:39 Bloq. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 359.520,31 (02) Réu/executado 

sem saldo positivo. 0,00 0,00 18/04/2018 03:42 Não Respostas Não há 

não-resposta para este réu/executado 706.619.441-15 - ERIKA LUIZA 

GREGORIO AZEVEDO [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$10,00] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 17/04/2018 17:39 Bloq. Valor 

Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 359.520,31 (03) Cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo. 10,00 10,00 18/04/2018 04:49 

19/04/2018 15:31:09 Desb. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 10,00 Não enviada - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 359.520,31 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

17/04/2018 19:59 BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 359.520,31 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

18/04/2018 03:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 359.520,31 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

18/04/2018 02:59 CCLA SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 359.520,31 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 

18/04/2018 18:14 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 359.520,31 (00) Resposta negativa: réu/executado não é 

cliente ou possui apenas contas inativas. 0,00 0,00 18/04/2018 20:41 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 814.981.101-00 

- MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO [Total bloqueado (bloqueio original e 

reiterações):R$342,43] [Quantidade atual de não respostas: 0] Respostas 

BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 17/04/2018 17:39 

Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 359.520,31 (03) 

Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 207,22 207,22 

1 7 / 0 4 / 2 0 1 8  1 9 : 5 9  1 9 / 0 4 / 2 0 1 8  1 5 : 3 1 : 0 9  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072018000004825116 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 207,22 Não 

enviada - - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do 

Nascimento 359.520,31 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de 

saldo. 135,21 135,21 18/04/2018 02:59 19/04/2018 15:31:09 Transf. Valor 

ID:072018000004825124 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 135,21 Não 

enviada - - BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

359.520,31 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 18/04/2018 

18:55 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

17/04/2018 17:39 Bloq. Valor Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento 

359.520,31 (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 0,00 18/04/2018 

20:41 Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 

Ressalto que, apenas nesta data lancei e confirmei esta minuta, para que 

assim a parte executada não tivesse ciência de seu conteúdo até a 

constrição efetivada, conforme art. 854 CPC, haja vista a impossibilidade, 

pelo Sistema PJe, deste juízo assinar esta deliberação sem o (automático) 

retorno dos autos à secretaria. Com a vinda da resposta das instituições 

bancárias verifiquei: a) a penhora de valores abaixo de R$ 10,00, e 

procedi com a imediata liberação dos mesmos, conforme disposto em 

Regulamento do Bancenjud 2.0; b) a penhora PARCIALMENTE POSITIVA 

do valor perseguido, totalizando a importância de R$ 400,38. Tendo em 

vista que a penhora do valor da dívida restou parcial, prossigo com a 

busca de veículos em nome dos executado, anexando abaixo o resultado 

da pesquisa: Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

KAD2230 MT IMP/FORD ESCORT GL 16V F 1997 1997 LUCIANO PORTO 

AZEVEDO Sim ui-button ui-button pp1pp Placa KAD2230 Ano Fabricação 

1997 Ano Modelo 1997 Chassi 8AFZZZEFFVJ005564 Marca/Modelo 

IMP/FORD ESCORT GL 16V F Restrições RENAVAM 

ALIENACAO_FIDUCIARIA Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QCT9682 MT R/ISIDOC CIA 501 2017 2018 MARIA LUCIA 

PORTO AZEVEDO Não ui-button ui-button pp1pp Diante a penhora parcial, 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação. Consigno que, 

não tendo advogado constituído nos autos, a parte executada afetada 

pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por 

carta, direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço 

informado nos autos. Havendo inconformismo com a penhora, com 

fundamento no art. 10 do CPC, determino que seja a parte contrária 

intimada para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certifique-se a Srª Gestora se ocorreu a intimação da parte executada 

referente a penhora de id.11376223; tendo transcorrido o prazo sem 

manifestação, fica desde já autorizado o levantamentos dos valores 

constritos (id. 11872373, 11872350, 11872327, 11872316) à parte 

exequente, conforme petitório de id. 12044512, expedindo assim o 

competente alvará. Determino que seja expedido ofício, conforme 

requerimento retro, ao SERASA/SPC para que façam a inclusão do nome 

dos Executados referente a presente Execução, em conformidade com o 

art. 782, §3ºdo CPC. Intime-se o exequente para que se manifeste quanto 

aos veículos localizados bem como para que dê prosseguimento no feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002272-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER NOEL DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

 

Intimação do patrono do autor para que se manifeste sobre o decurso de 

prazo de citação, BEM como do ID.13504434.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000275-81.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOSE VALTER BRAGA EXECUTADO: KMERHI 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos e examinados. Defiro o 

pedido de penhora do bem imóvel, de propriedade da executada, indicado 

pelo exequente. Proceda-se com a o necessário para a formalização da 

constrição, prosseguindo-se com as devidas intimações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001461-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SIMIONI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001461-71.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: SANDRA SIMIONI SANTOS REQUERIDO: RIBEIRO, 

VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - 

ME Vistos e examinados. Acolho o pedido da autora, de dispensa da 

realização de nova audiência de conciliação, e determino a citação da 

requerida ORAL SIN FRANQUIAS LTDA ME, no endereço indicado nos 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001554-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001554-05.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: GERALDO 

FERREIRA DA SILVA Vistos e examinados. Diante da notícia de que o 

acordo homologado não foi cumprido, defiro o pedido de prosseguimento 

do feito, nos termos em que requerido pela parte autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002318-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA PLACIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002318-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ANA MARIA PEREIRA PLACIDO RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. Considerando que o Superior 

Tribunal de Justiça determinou, no Recurso Especial 1.614.721 – DF, a 

suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a tese controvertida “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”; e considerando que estes autos 

versam sobre referida controvérsia, DETERMINO A SUSPENSÃO DO 

PROCESSO até que o Recurso Especial acima mencionado seja 

definitivamente julgado. Intimem-se as partes desta decisão, e para que, 

oportunamente, manifestem-se acerca do prosseguimento do feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000256-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000256-75.2016.8.11.0003. 

AUTOR: APARECIDO JOSE DE SOUZA RÉU: ITAU SEGUROS S/A Vistos e 

examinados. Antes de proceder com a substituição do perito judicial que, 

intimado, não se manifestou, DETERMINO a intimação da parte requerida 

para manifestar-se quanto ao pedido de prova emprestada, formulado pela 

parte autora, no prazo de 05 dias, sob pena de seu silêncio sem 

compreendido como concordância com o requerimento. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação da ré, tornem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005848-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARTANHA PEREIRA FORNEAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002693-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICANOR LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei ao endereço em 

29/05/2018 às 12:25h, oportunidade em que não foi possível CITAR 

Nicanor Leopoldo Nunes, tendo em vista ser atendido pela Sra. Meire, que 

afirmou ser Nora do Sr. Nicanor e que este faleceu em 02/01/2016, não 

consegui maiores informações sobre possível inventariante, já que o 

esposo da mesma, que ela disse chamar-se Celso não estava no local. 

Assim, devolvo o presente. RONDONÓPOLIS/MT, 31 de maio de 2018. 

SILVIO CESAR DA SILVA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

MILTON LAURO SCHMIDT OAB - MS11612 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado do executado, para no prazo legal, se manifestar 

sobre a impugnação à penhora apresentada pelo exequente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006093-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BOLOGNESI TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE OAB - MT25162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006093-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ELIZABETH BOLOGNESI TRINDADE RÉU: UNIMED BARRA DO 

GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos e Examinados. 

Considerando-se que a ação foi endereçada ao Juizado Especial Cível e 

que esta dever ser distribuída por meio eletrônico (PROJUDI), intime-se o 

subscritor da petição de Id. 14516618 para a correta distribuição. No mais, 

arquivem-se. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 67592 Nr: 2879-62.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAKA COMERCIO DE DERIVADOS DE 

COMBUSTIVE, RIOUZO OKADA, IRENE MITIKO KITAYAMA OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:MT/3.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749879 Nr: 7696-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a certidão de 

crédito. Registro que aludida certidão ficará arquivada em secretaria por 1 

ano e findo tal prazo, será encaminhada à incineração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700731 Nr: 8703-45.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819178 Nr: 2643-80.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 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. 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.: 898441 Nr: 4812-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FRANCISCO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE MENEZES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BEFFA - OAB:PR 

7.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CARDOSO 

MOMESSO - OAB:PR 46.229, ANDRÉ AUGUSTO PAIXÃO SILVA - 

OAB:69.595-MG

 Vistos e examinados.

Tendo em vista a informação de que a testemunha Francisco Élcio Lima 

Lucena, policial rodoviário federal, foi removida para a Comarca de 

Cuiabá/MT (fls. 46/47), proceda-se ao cancelamento da audiência 

designada nestes autos.

Igualmente, diante do caráter itinerante da carta precatória, intime-se a 

parte autora para que adote as providências necessárias para distribuição 

dos autos na comarca da capital (Sistema Pje), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Comunique-se o juízo deprecante.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 823170 Nr: 4041-62.2016.811.0003
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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: ADRIANO MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 393075 Nr: 6625-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MARTINS CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil e, SUSPENDO a presente execução até a quitação integral 

do débito, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

Solicite-se a devolução do mandado de avaliação ao oficial de justiça (fls. 

182), independentemente de cumprimento.

Os autos deverão aguardar em arquivo até o termo final do acordo.

 Findo o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca do cumprimento da transação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito pelo pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762642 Nr: 14761-59.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEYEN DA SILVA SOUZA, ROSEMEIRE SILVA 

MENEZES, MILTON DE SOUZA FILHO, MARIA APARECIDA ESTEVAN DE 

SOUSA, PAULO ROBERTO SILVADE SOUZA, ROSINEIDY DA SILVA 

SOUZA, ROSICLEIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI PERINAZZO, BRADESCO SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Vistos e examinados.

Intimem-se as partes para que proceda a juntada de cópia legível do 

acordo de fls. 268/270, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 

homologação.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755752 Nr: 10721-34.2014.811.0003

 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: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755816 Nr: 10752-54.2014.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Primeiramente, proceda-se a conversão do feito em execução de título 

extrajudicial na capa dos autos e Sistema Apolo.

I – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 II - Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

No caso, verifica-se que não consta declaração entregue para o período 

solicitado, conforme extrato em anexo.

III – Penhora online

Em relação ao pleito de penhora online, necessária a juntada de 

demonstrativo atualizado do débito para sua efetivação.

 Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849799 Nr: 11349-52.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR CHIAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT 6848, JOAO DE 

SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, MAURICIO DALBARAN DE 

CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos examinados.
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Face o teor da certidão de fls. 43, determino que seja providenciada a 

intimação da habilitante, nos moldes do art. 485, §2º do CPC.

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.: 816356 Nr: 1705-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACQUA GELADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

APARELHOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA, WANDERLEI APARECIDO 

BAGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, ausente prova de que a parte credora tenha realizado todas as 

providências que estavam ao seu alcance para localização da devedora, 

bem como ausente qualquer indício de ocultação por parte do executado, 

há de ser considerado precoce o pedido de arresto prévio, conforme 

entendimento jurisprudencial majoritário.Por outro lado, visando dar maior 

efetividade à prestação jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte 

executada através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, 

conforme extratos em anexo.Intime-se a parte executada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 850981 Nr: 102-40.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR CHIAVELLI, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora da recuperanda OBJETIVA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, juntando aos autos a certidão de 

crédito.

O feito teve seu trâmite regular, com a manifestação da parte requerida, 

do administrador judicial e do Ministério Público.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali apontado é 

crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer deduções.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito e 

determino que o crédito do habilitante, contido na certidão de crédito de fls. 

11, seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e incluído 

na lista de credores da recuperanda.

Sem custas.

 Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 850978 Nr: 100-70.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA MENDES, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921, FABIO LUIS DE MELO OLIVEIRA - OAB:MT Nº 6848, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora da recuperanda OBJETIVA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, juntando aos autos a certidão de 

crédito.

O feito teve seu trâmite regular, com a manifestação da parte requerida, 

do administrador judicial e do Ministério Público.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali apontado é 

crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer deduções.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito e 

determino que o crédito do habilitante, contido na certidão de crédito de fls. 

11, seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e incluído 

na lista de credores da recuperanda.

Sem custas.

 Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 850979 Nr: 101-55.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BATISTA DE ANDRADE, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora da recuperanda OBJETIVA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, juntando aos autos a certidão de 

crédito.

O feito teve seu trâmite regular, com a manifestação da parte requerida, 

do administrador judicial e do Ministério Público.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali apontado é 

crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer deduções.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito e 

determino que o crédito do habilitante, contido na certidão de crédito de fls. 
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11, seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e incluído 

na lista de credores da recuperanda.

Sem custas.

 Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741838 Nr: 3217-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON CAPPELLESSO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JANAINA WEIS - OAB:OAB/SC29.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464

 Vistos e examinados. ANDERSON PIRES ingressou com os presentes 

EMBARGOS A EXECUÇÃO em face de GELSON CAPELESSO – EPP, 

ambos devidamente qualificados nos autos. devem ser rejeitados 

liminarmente. Veja-se: Condeno o embargante ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

causa, devidamente atualizado. 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.: 815329 Nr: 1338-61.2016.811.0003

 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: MUZZI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, TIAGO LUIS 

COELHO DA ROCHA MUZZI, 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

 Vistos e examinados. 01 - Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

onde os impugnados sustentam que a sentença proferida às fls. 208 é 

omissa porque reconheceu a existência de crédito da impugnante, no 

valor de R$333.082,60, sem enfrentar a questão prévia relacionada a 

efetiva existência deste crédito; e requerem o acolhimento dos embargos, 

com a improcedência do pedido inicial. Recebo os embargos de 

declaração, para esclarecer que a existência do crédito da impugnante 

está demonstrado através da documentação acostada à petição inicial, 

especialmente o despacho de citação proferido na ação de execução 

(onde consta a fixação dos honorários advocatícios em favor do 

impugnante) e a certidão que atesta que os executados (ora impugnados) 

não apresentaram embargos de declaração. Isto posto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO aos embargos de declaração, tão somente para prestar os 

esclarecimentos alhures tecidos, sem acolhimento do pedido de 

improcedência do pleito inicial. 03 – Intimem-se a todos desta decisão, 

cientificando-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 863761 Nr: 4443-12.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Vistos examinados.

Face o teor da certidão de fls. 30, determino que seja providenciada a 

intimação da habilitante, nos moldes do art. 485, §2º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849802 Nr: 11350-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BATISTA DE ANDRADE, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT 6848, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos examinados.

Face o teor da certidão de fls. 44, determino que seja providenciada a 

intimação da habilitante, nos moldes do art. 485, §2º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450387 Nr: 5567-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORGY GERALDO PAULINE MARTINE, 

SILIANA CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES - OAB:22474/O MT, MILENE DOS 

REIS MAIA - OAB:15994

 Vistos e examinados.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte executada, 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil.

Oficiem-se aos órgãos pagadores da parte executada para que cessem, 

imediatamente, os descontos efetuados em folha de pagamento.

 Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores penhorados nos 

autos (Bacenjud e descontos na folha de pagamento), observando-se a 

conta bancária informada às fls. 240.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 380362 Nr: 8616-65.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - 

SUPERMERCADO REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Cristiane Drulla - 

OAB:42.762-PR, ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - 

OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, JOIFER A. CARAFFINI - OAB:13.909-B, STELLA 

HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Vistos e examinados.
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Intime-se a parte exequente pessoalmente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, 

III, CPC).

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 402045 Nr: 15568-26.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEDI MAGAZINE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER CARD ADMINISTRADORA DE 

CONVENIOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408813 Nr: 4505-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCOS CAMPOS BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:MT/8.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738474 Nr: 1009-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO GUEDES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZETE RAMOS DE SOUZA, ADOLFO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:OAB/RS 39.016, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 Intimação da parte exequente, a fim de, no prazo legal, manifestar se 

acerca da petição de folhas , 80 a 85 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716352 Nr: 11729-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DORATIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:17945, VINICIUS MANTOVANI - OAB:OAB/MT 16.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886321 Nr: 292-66.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKE LUIZ GIANOTTO, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos examinados.

Face o teor da certidão de fls. 15, determino que seja providenciada a 

intimação da habilitante, nos moldes do art. 485, §2º do CPC.

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.: 873566 Nr: 7863-25.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMICA CORRETORA DE CEREAIS LTDA, 

SANDRO ANTONIO CARDOSO PEREIRA, MARIA DA GLORIA DE MOURA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, fornecer duas (02) 

cópias da petição inicial de fls. 04/14, do pedido de desconstituiição da 

Personalidade Jurídica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 770703 Nr: 2489-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:OAB/ PR 38105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741896 Nr: 3261-93.2014.811.0003

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ROBERTO SANTANA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:MT/11.054-A, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710011 Nr: 4959-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738474 Nr: 1009-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO GUEDES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZETE RAMOS DE SOUZA, ADOLFO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:OAB/RS 39.016, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 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. 

61.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

57/59), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738474 Nr: 1009-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO GUEDES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZETE RAMOS DE SOUZA, ADOLFO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:OAB/RS 39.016, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de citação por edital do requerido uma vez que compete 

à parte promover as diligências necessárias no sentido de fornecer ao 

Poder Judiciário os meios hábeis para a efetiva e célere entrega da 

prestação jurisdicional. In casu, a demandante não comprovou que o réu 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, haja vista que inexiste nos 

autos qualquer documento a comprovar tal assertiva. Ressalta-se, 

também, que a citação por edital é restrita aos casos enumerados no 

artigo 231 do CPC.

Manifeste-se o autor, acerca do prosseguimento do feito, em dez dias.

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.: 759921 Nr: 13302-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE, ANTONIO MARTELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, MARIA 

CONCEIÇÃO MEZA PUERRO, LEONARDO LUIZ PUERRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do ator para no prazo legal retirar o mandado de 

cancelamento da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707113 Nr: 1864-67.2012.811.0003

 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: LUIZ GUSTAVO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA&ITACARAMBY LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal requerer o que 

entender de direito, tendo em vista a certidão de fls. 53.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807905 Nr: 17313-60.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TADEU ZONZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA- CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818882 Nr: 2512-08.2016.811.0003

 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: NATALIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAI ATACADISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 
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QUEIROZ - OAB:OAB/SP 163.613

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822262 Nr: 3703-88.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718522 Nr: 13987-97.2012.811.0003

 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: ADELICE LOPES FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE CANDIDO CAETANO, JOSÉ 

CAETANO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELISA AUXILIADORA ABREU 

DO NASCIMENTO VIEIRA - OAB:OAB/BA39948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 278/300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738627 Nr: 1112-27.2014.811.0003

 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: VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar sua contrarrazões a apelação do requerido de fls. 207/212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 355941 Nr: 10943-17.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA MUNIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Rondonópolis - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 355941 Nr: 10943-17.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA MUNIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810927 Nr: 18214-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PRATES LTDA ME, LUCIA 

MARIA CORREA PRATES, JOSE CORREA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Rondonópolis - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814976 Nr: 1204-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES CANDIDO, MARIA EDUARDA 

RODRIGUES CANDIDA, IZABEL CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:OAB /MT17362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, se manifestar a cerca 

da petição de folhas 170 a 172 , referente ao deposito realizado pelo 

executado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

JOEL DOS REIS SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE CARDIM ALVES MARTHA OAB - SP288123 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA (RÉU)

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA OAB - AL6638 (ADVOGADO)

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003937-53.2016.8.11.0003. 

AUTOR: JOEL DOS REIS SALES, GERACINA BATISTA DE SOUZA RÉU: 

RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA, FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA. Vistos e Examinados. JOEL DOS REIS SALES, GERACINA 

BATISTA DE SOUZA e LEONARDO BATISTA SALES, representado por 

seu genitor, ajuizaram ação indenizatória de danos materiais e morais em 

face de FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO e RESORT 

MIRAMAR BTRASIL LTDA – GRAND OCA MARAGOGI. Narraram os 

autores que adquiriram por meio da operadora FLYTOUR (co-requerida), 

um pacote turístico de uma semana, do dia 06.10.2014 a 13.10.2014, para 

o RESORT GRAND OCA MARAGOGI – MIRAMAR BRASIL LTDA e, que o 

objetivo da viagem era curtir as férias. Destacaram que ao chegarem ao 

Hotel, já iniciaram os percalços no próprio “check in”, causando atraso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 377 de 581



para a entrada no hotel e na hospedagem e, em virtude disso, perderam o 

café da tarde no primeiro dia. Informaram, outrossim, que na manhã do dia 

09.10.2014, começaram a sentir sintomas de intoxicação, vômitos e 

diarreia e, que tal quadro se agravou, sendo necessário levar o menor 

Leonardo ao atendimento no Hospital Unidade Mista Maria Vicência Lima 

de Lira, localizado na Cidade de Maragogi, ocasião na qual a criança 

precisou ser medicada. Asseveraram que, no mesmo período, inúmeros 

hospedes do Resort, apresentaram os mesmos sintomas de intoxicação, 

sendo todos encaminhados ao Hospital, gerando a notícia de que houve 

uma intoxicação coletiva e que tal situação chegou ao conhecimento das 

autoridades sanitárias do Município de Maragogi do Estado de Alagoas. 

Aduziram que na manhã seguinte, o hotel foi interditado pela vigilância 

sanitária, conforme documentação anexa e nenhum meio de transporte foi 

disponibilizado pelo Hotel para que os hospedes pudessem se dirigir a 

algum restaurante. Expuseram, ainda, que diante do número de pessoas 

infectadas, passaram a observar o que poderia estar gerando tais 

problemas e notaram grande quantidade de moscas varejeiras em comidas 

e frutas e, que, diante da situação caótica, comunicaram a operadora de 

turismo por eles contratada, solicitando que fossem transferidos para 

outro local com hospedagem adequada e compatível com o contratado, 

todavia, esta falhou em realoca-los, uma vez que o pacote do hotel para o 

qual foram transferidos não permaneceu “all inclusive” e com isso 

precisaram arcar com despesas anteriormente não planejadas relativas à 

alimentação e bebida, o que denota o enriquecimento ilícito do Hotel 

requerido. Discorreram sobre a aplicabilidade das disposições do Código 

de Defesa do Consumidor. Elencaram os gastos advindos dos transtornos 

sofridos e pediram a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 3.111,08 (três mil, cento e 

onze reais e oito centavos) e por danos morais na quantia e R$40.000,00 

(quarenta mil reais). Acostaram documentos (fls. 18/52). A inicial foi 

recebida. Citado, o réu contestou dizendo que apesar de os autores terem 

alegado que sofreram intoxicação alimentar, os autores não comprovaram 

qualquer correlação entre a alimentação disponibilizada no Resort e a 

suposta intoxicação alimentar pela qual os autores foram acometidos. 

Aduziram ainda, que não restou demonstrado por meio de qualquer exame 

médico que, de fato, adquiriram intoxicação alimentar decorrente de 

refeições realizadas durante o período de estadia no Resort Miramar, de 

modo que os demandantes se aproveitaram da notícia de indevida 

interdição para pleitear indenização. Requereram a improcedência da 

ação. Impugnação à contestação. Intimadas as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, os autores requereram a realização de 

prova oral e documental. A requerida Flytour Viagens Ltda informou que 

não há provas a produzir. Por sua vez, o requerido manifestou interesse 

na realização da audiência de instrução e julgamento. É O RELATÓRIO. 

PASSO A FUNDAMENTAR. Inexistem preliminares a serem analisadas. 

Consigno que, como destinatário da prova, julgo serem desnecessárias 

outras provas, além das já produzidas, sendo que a questão, embora de 

fato e de direito, adequadamente provada pelos documentos juntados 

pelas partes, pelo que promovo o julgamento antecipado da lide, 

fundamentado no art. 355, I, do CPC/2015. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE 

COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir 

as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o 

deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual 

CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 

371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento 

de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas 

pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as 

provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 

CONFIGURADO – PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE 

SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA 

EMPRESA, ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR 

GERENTE, SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

(...). 3. Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a 

conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento 

da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que 

indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova 

antes deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado 

pode entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela 

não se mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). A ação deve ser julgada 

parcialmente procedente. Parcialmente porque entendo que o valor pedido 

a título de indenização por danos morais é excessiva. Primeiro, cabe 

asseverar que todos os fornecedores que atuam na cadeia de consumo 

são responsáveis pela reparação integral dos danos causados ao 

consumidor, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou 

extracontratual. À propósito: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MATERIAL NÃO 

DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. A recorrente CVC é parte passiva legitima, 

pois integrante da cadeia de consumo e de quem a autora adquiriu os 

serviços. Ademais, a CVC não é só agência de turismo, mas também 

operadora dos pacotes que vende. Falha na prestação do serviço que 

restou demonstrada não só pela ausência de impugnação por parte da 

recorrente, como também pela prova emprestada de outra ação 

envolvendo os mesmos fatos. Dano material afastado ante a sua não 

comprovação. Ainda que o valor do bilhete do Eurotúnel estivesse incluído 

no pacote, inexiste certeza sobre o quanto foi pago por ele (a própria 

prova trazida pela autora traz treze preços diferentes) bem como a 

travessia pelo Ferry teve custo, com o qual deveria arcar a autora. Dano 

moral que resta configurado, pois viagens internacionais sempre geram 

grande expectativa e a acomodação em hotel diverso do contratado, bem 

como não realização de passeios em decorrência das alterações no 

cronograma geram mais que meros dissabores cotidianos. Quantum 

indenizatório, todavia, que comporta redução para R$3.000,00, valor que 

se mostra mais adequado aos parâmetros de razoabilidade e 

proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71005017462, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/09/2014). 

Prosseguindo, tratando-se o negócio de compra e venda de pacote 

turístico travado entre as partes de relação de consumo, a norma de 

regência é a Lei do Código de Defesa do Consumidor. Analisando o caso 

em comento, restou incontroversa entre as partes a hospedagem dos 

autores no estabelecimento réu, na modalidade all inclusive, entendida 

como sendo aquela na qual os hóspedes consomem alimentos e bebidas 

de forma irrestrita nas dependências do hotel no qual se encontram 

hospedados. Conforme documentação acostada à inicial, os autores 

comprovaram a contratação de serviço de turismo, conforme documento 

de ID. 3255634 e, de igual forma, comprovaram que a cozinha do resort foi 

interditada após 48 (quarenta e oito) hospedes passarem mal, conforme 

notícia de jornal e e-mail anexos juntados no feito eletrônico. Desse modo, 

chega-se a conclusão segura de que realmente houve uma intolerável 

falha na prestação dos serviços contratados pelos autores, tanto que, 

como se pode ver dos autos, o restaurante do hotel foi interditado pela 

vigilância sanitária. Nessa seara, era ônus do réu comprovar suas 

alegações, em especial a de que não havia certeza quanto à procedência 

do alimento que causou intoxicação alimentar nos autores. Logo, não 

restou configurada a culpa exclusiva do consumidor. Mostra-se, desse 

modo, reprovável a forma como foram prestados os serviços pelo réu 

porque deles decorreram uma série de infortúnios aos autores justamente 
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no período reservado às férias em família. Acerca do caso em tela, já 

decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. INTOXICAÇÃOALIMENTAR CONTRAÍDA EM HOTEL 

CUJA HOSPEDAGEM DAVA-SE PELO SISTEMA ALL INCLUSIVE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Teoria do 

risco do empreendimento. Toda pessoa, física ou jurídica, que se dispõe a 

empreender no campo do fornecimento de bens e serviços deve 

responder objetivamente pelos acidentes de consumo que advenham, 

ainda que parcialmente, da atividade econômica por si explorada. 

Aplicação da teoria do risco do empreendimento ao réu, nos termos do art. 

14, do CDC. 2. Caso concreto. Contração pelos autores de intoxicação 

alimentar no estabelecimento réu onde se encontravam hospedados pelo 

sistema all inclusive, que dá direito ao consumo de alimentos e bebidas 

sem nenhum acréscimo no valor da diária. 3. Falha do serviço. Prova dos 

autos que evidencia ter ocorrido fornecimento de comida contaminada no 

hotel no período da estada dos autores. Fornecedor que não se 

desincumbiu de demonstrar a ausência de defeito dos seus serviços ou a 

culpa exclusiva das vítimas na causação do evento danoso. Reconhecida, 

então, a falha dos serviços prestados, com a consequente 

responsabilização do réu pelo danos decorrentes do acidente de 

consumo. 4. Danos morais. Evidenciados os danos morais sofridos pelos 

autores, porquanto tiveram suas expectativas completamente frustradas 

em viagem de férias em família, com duas crianças de tenra idade. 

Inegavelmente, o padecimento decorrente de intoxicação alimentar, além 

dos transtornos de ter de trocar de hotel no meio das férias transbordam 

um mero dissabor cotidiano. Particularidades fáticas do caso que 

recomendam a manutenção do valor fixado pelo juízo de origem (R$ 

7.000,00 para cada um dos autores). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70073438236, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2017) Por tais 

motivos, considerando-se o caráter punitivo e pedagógico da indenização 

por danos morais, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor devido pelas 

rés a cada um dos autores a título de indenização por danos morais. No 

tocante ao pedido de indenização por danos materiais, no valor do pacote 

turístico, tenho que este igualmente merece prosperar, uma vez que os 

autores fizeram prova documental da contratação modalidade All Inclusive 

e deixaram de desfrutar e fruir o pacote turístico convencionado. Diante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

autores para condenar as rés solidariamente a reembolsar os autores na 

quantia de R$3.111,08 (três mil, cento e onze reais e oito centavos), com 

correção monetária a contar do desembolso e juros moratórios a contar da 

citação, e ainda a pagar para os autores indenização moral na quantia de 

R$3.000,00(três mil reais) para cada um dos autores, com correção 

monetária a contar da sentença e juros de mora a contar da citação. 

Condeno ainda a parte demandada ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

considerando o trabalho realizado e o tempo de tramitação da demanda, 

consoante as balizadoras do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA BATISTA DE SOUZA (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003937-53.2016.8.11.0003. 

AUTOR: JOEL DOS REIS SALES, GERACINA BATISTA DE SOUZA RÉU: 

RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA, FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA. Vistos e Examinados. JOEL DOS REIS SALES, GERACINA 

BATISTA DE SOUZA e LEONARDO BATISTA SALES, representado por 

seu genitor, ajuizaram ação indenizatória de danos materiais e morais em 

face de FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO e RESORT 

MIRAMAR BTRASIL LTDA – GRAND OCA MARAGOGI. Narraram os 

autores que adquiriram por meio da operadora FLYTOUR (co-requerida), 

um pacote turístico de uma semana, do dia 06.10.2014 a 13.10.2014, para 

o RESORT GRAND OCA MARAGOGI – MIRAMAR BRASIL LTDA e, que o 

objetivo da viagem era curtir as férias. Destacaram que ao chegarem ao 

Hotel, já iniciaram os percalços no próprio “check in”, causando atraso 

para a entrada no hotel e na hospedagem e, em virtude disso, perderam o 

café da tarde no primeiro dia. Informaram, outrossim, que na manhã do dia 

09.10.2014, começaram a sentir sintomas de intoxicação, vômitos e 

diarreia e, que tal quadro se agravou, sendo necessário levar o menor 

Leonardo ao atendimento no Hospital Unidade Mista Maria Vicência Lima 

de Lira, localizado na Cidade de Maragogi, ocasião na qual a criança 

precisou ser medicada. Asseveraram que, no mesmo período, inúmeros 

hospedes do Resort, apresentaram os mesmos sintomas de intoxicação, 

sendo todos encaminhados ao Hospital, gerando a notícia de que houve 

uma intoxicação coletiva e que tal situação chegou ao conhecimento das 

autoridades sanitárias do Município de Maragogi do Estado de Alagoas. 

Aduziram que na manhã seguinte, o hotel foi interditado pela vigilância 

sanitária, conforme documentação anexa e nenhum meio de transporte foi 

disponibilizado pelo Hotel para que os hospedes pudessem se dirigir a 

algum restaurante. Expuseram, ainda, que diante do número de pessoas 

infectadas, passaram a observar o que poderia estar gerando tais 

problemas e notaram grande quantidade de moscas varejeiras em comidas 

e frutas e, que, diante da situação caótica, comunicaram a operadora de 

turismo por eles contratada, solicitando que fossem transferidos para 

outro local com hospedagem adequada e compatível com o contratado, 

todavia, esta falhou em realoca-los, uma vez que o pacote do hotel para o 

qual foram transferidos não permaneceu “all inclusive” e com isso 

precisaram arcar com despesas anteriormente não planejadas relativas à 

alimentação e bebida, o que denota o enriquecimento ilícito do Hotel 

requerido. Discorreram sobre a aplicabilidade das disposições do Código 

de Defesa do Consumidor. Elencaram os gastos advindos dos transtornos 

sofridos e pediram a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 3.111,08 (três mil, cento e 

onze reais e oito centavos) e por danos morais na quantia e R$40.000,00 

(quarenta mil reais). Acostaram documentos (fls. 18/52). A inicial foi 

recebida. Citado, o réu contestou dizendo que apesar de os autores terem 

alegado que sofreram intoxicação alimentar, os autores não comprovaram 

qualquer correlação entre a alimentação disponibilizada no Resort e a 

suposta intoxicação alimentar pela qual os autores foram acometidos. 

Aduziram ainda, que não restou demonstrado por meio de qualquer exame 

médico que, de fato, adquiriram intoxicação alimentar decorrente de 

refeições realizadas durante o período de estadia no Resort Miramar, de 

modo que os demandantes se aproveitaram da notícia de indevida 

interdição para pleitear indenização. Requereram a improcedência da 

ação. Impugnação à contestação. Intimadas as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, os autores requereram a realização de 

prova oral e documental. A requerida Flytour Viagens Ltda informou que 

não há provas a produzir. Por sua vez, o requerido manifestou interesse 

na realização da audiência de instrução e julgamento. É O RELATÓRIO. 

PASSO A FUNDAMENTAR. Inexistem preliminares a serem analisadas. 

Consigno que, como destinatário da prova, julgo serem desnecessárias 

outras provas, além das já produzidas, sendo que a questão, embora de 

fato e de direito, adequadamente provada pelos documentos juntados 

pelas partes, pelo que promovo o julgamento antecipado da lide, 

fundamentado no art. 355, I, do CPC/2015. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE 

COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir 

as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o 

deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual 

CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 

371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento 

de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas 
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pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as 

provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 

CONFIGURADO – PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE 

SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA 

EMPRESA, ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR 

GERENTE, SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

(...). 3. Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a 

conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento 

da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que 

indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova 

antes deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado 

pode entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela 

não se mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). A ação deve ser julgada 

parcialmente procedente. Parcialmente porque entendo que o valor pedido 

a título de indenização por danos morais é excessiva. Primeiro, cabe 

asseverar que todos os fornecedores que atuam na cadeia de consumo 

são responsáveis pela reparação integral dos danos causados ao 

consumidor, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou 

extracontratual. À propósito: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MATERIAL NÃO 

DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. A recorrente CVC é parte passiva legitima, 

pois integrante da cadeia de consumo e de quem a autora adquiriu os 

serviços. Ademais, a CVC não é só agência de turismo, mas também 

operadora dos pacotes que vende. Falha na prestação do serviço que 

restou demonstrada não só pela ausência de impugnação por parte da 

recorrente, como também pela prova emprestada de outra ação 

envolvendo os mesmos fatos. Dano material afastado ante a sua não 

comprovação. Ainda que o valor do bilhete do Eurotúnel estivesse incluído 

no pacote, inexiste certeza sobre o quanto foi pago por ele (a própria 

prova trazida pela autora traz treze preços diferentes) bem como a 

travessia pelo Ferry teve custo, com o qual deveria arcar a autora. Dano 

moral que resta configurado, pois viagens internacionais sempre geram 

grande expectativa e a acomodação em hotel diverso do contratado, bem 

como não realização de passeios em decorrência das alterações no 

cronograma geram mais que meros dissabores cotidianos. Quantum 

indenizatório, todavia, que comporta redução para R$3.000,00, valor que 

se mostra mais adequado aos parâmetros de razoabilidade e 

proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71005017462, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/09/2014). 

Prosseguindo, tratando-se o negócio de compra e venda de pacote 

turístico travado entre as partes de relação de consumo, a norma de 

regência é a Lei do Código de Defesa do Consumidor. Analisando o caso 

em comento, restou incontroversa entre as partes a hospedagem dos 

autores no estabelecimento réu, na modalidade all inclusive, entendida 

como sendo aquela na qual os hóspedes consomem alimentos e bebidas 

de forma irrestrita nas dependências do hotel no qual se encontram 

hospedados. Conforme documentação acostada à inicial, os autores 

comprovaram a contratação de serviço de turismo, conforme documento 

de ID. 3255634 e, de igual forma, comprovaram que a cozinha do resort foi 

interditada após 48 (quarenta e oito) hospedes passarem mal, conforme 

notícia de jornal e e-mail anexos juntados no feito eletrônico. Desse modo, 

chega-se a conclusão segura de que realmente houve uma intolerável 

falha na prestação dos serviços contratados pelos autores, tanto que, 

como se pode ver dos autos, o restaurante do hotel foi interditado pela 

vigilância sanitária. Nessa seara, era ônus do réu comprovar suas 

alegações, em especial a de que não havia certeza quanto à procedência 

do alimento que causou intoxicação alimentar nos autores. Logo, não 

restou configurada a culpa exclusiva do consumidor. Mostra-se, desse 

modo, reprovável a forma como foram prestados os serviços pelo réu 

porque deles decorreram uma série de infortúnios aos autores justamente 

no período reservado às férias em família. Acerca do caso em tela, já 

decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. INTOXICAÇÃOALIMENTAR CONTRAÍDA EM HOTEL 

CUJA HOSPEDAGEM DAVA-SE PELO SISTEMA ALL INCLUSIVE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Teoria do 

risco do empreendimento. Toda pessoa, física ou jurídica, que se dispõe a 

empreender no campo do fornecimento de bens e serviços deve 

responder objetivamente pelos acidentes de consumo que advenham, 

ainda que parcialmente, da atividade econômica por si explorada. 

Aplicação da teoria do risco do empreendimento ao réu, nos termos do art. 

14, do CDC. 2. Caso concreto. Contração pelos autores de intoxicação 

alimentar no estabelecimento réu onde se encontravam hospedados pelo 

sistema all inclusive, que dá direito ao consumo de alimentos e bebidas 

sem nenhum acréscimo no valor da diária. 3. Falha do serviço. Prova dos 

autos que evidencia ter ocorrido fornecimento de comida contaminada no 

hotel no período da estada dos autores. Fornecedor que não se 

desincumbiu de demonstrar a ausência de defeito dos seus serviços ou a 

culpa exclusiva das vítimas na causação do evento danoso. Reconhecida, 

então, a falha dos serviços prestados, com a consequente 

responsabilização do réu pelo danos decorrentes do acidente de 

consumo. 4. Danos morais. Evidenciados os danos morais sofridos pelos 

autores, porquanto tiveram suas expectativas completamente frustradas 

em viagem de férias em família, com duas crianças de tenra idade. 

Inegavelmente, o padecimento decorrente de intoxicação alimentar, além 

dos transtornos de ter de trocar de hotel no meio das férias transbordam 

um mero dissabor cotidiano. Particularidades fáticas do caso que 

recomendam a manutenção do valor fixado pelo juízo de origem (R$ 

7.000,00 para cada um dos autores). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70073438236, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2017) Por tais 

motivos, considerando-se o caráter punitivo e pedagógico da indenização 

por danos morais, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor devido pelas 

rés a cada um dos autores a título de indenização por danos morais. No 

tocante ao pedido de indenização por danos materiais, no valor do pacote 

turístico, tenho que este igualmente merece prosperar, uma vez que os 

autores fizeram prova documental da contratação modalidade All Inclusive 

e deixaram de desfrutar e fruir o pacote turístico convencionado. Diante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

autores para condenar as rés solidariamente a reembolsar os autores na 

quantia de R$3.111,08 (três mil, cento e onze reais e oito centavos), com 

correção monetária a contar do desembolso e juros moratórios a contar da 

citação, e ainda a pagar para os autores indenização moral na quantia de 

R$3.000,00(três mil reais) para cada um dos autores, com correção 

monetária a contar da sentença e juros de mora a contar da citação. 

Condeno ainda a parte demandada ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

considerando o trabalho realizado e o tempo de tramitação da demanda, 

consoante as balizadoras do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002480-83.2016.8.11.0003
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002480-83.2016.8.11.0003. 

AUTOR: JAIR GONCALVES DE SOUZA - ME RÉU: RONDONOPOLIS 

CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JAIR GONÇALVES DE SOUZA – ME em 

face de AUREO CANDIDO COSTA (TABELIÃO). A parte autora aduz, em 

breve resumo, que seu nome foi inserido nos Livros de Registros de 

Protesto de Título, sem que houvesse sua notificação prévia. Requereu a 

condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com a inicial vieram 

documentos. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência da ação. Afirmou que recebeu o título para 

protesto e remeteu a intimação ao autor, em tempo, modo e forma, 

conforme protocolo n. 851317, que foi recebida pessoalmente pelo 

representante da empresa autora, atendendo com o devido rigor aquilo 

que está expresso na Lei de Protestos. A parte autora impugnou a 

contestação. As partes foram intimadas para especificar as provas que 

pretendiam produzir e requereram o julgamento antecipado. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, 

inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de 

produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da 

presente lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de outras provas. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “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).” No mesmo sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEFICÁCIA 

DO DE FUNGICIDA SYSTHANCE CE ADQUIRIDO PARA CONTROLE E 

COMBATE DA “FERRUGEM ASIÁTICA” – IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA 

ORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA 

UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA E DA PERDA DA SAFRA DECORRENTE DA 

SUA INEFICÁCIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA 

COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – ARTIGO 400, INCISO II, DO 

CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 130, do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e 

destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação 

probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio 

constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide 

quando a prova requerida pelo autor não for suficiente à comprovação 

dos favos alegados.(...)”. (Ap 134666/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/06/2014, Publicado 

no DJE 27/06/2014). Consigno que as provas contidas no caderno 

processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, 

de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece 

ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que se falar em 

cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas 

quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que 

aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda. 

Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre 

o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 

desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao 

constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu 

entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para 

a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento 

da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de 

persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 

131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção 

desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da 

verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma 

vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que as provas até então produzidas já permitem uma 

imediata prestação jurisdicional. Desta feita, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Analisando a questão posta, cinge-se a perquirir 

acerca de eventual responsabilidade do Tabelião, pelo pagamento de 

indenização por danos morais em favor da autora, em virtude de protesto 

de título, em razão de alegada ausência de intimação prévia. Cuidando-se 

de demanda que envolva suposto ilícito civil perpetrado por Tabelião, 

decorrente de procedimento protestatório, impõe-se analisar o feito à luz 

do disposto na Lei n. 9.492/97, que regulamente os serviços concernentes 

ao protesto de títulos. Sobre a matéria, dispõe o art. 14 da Lei 9.492/97. 

Art. 14 – Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de 

Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo 

apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando 

comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Consoante se observa, 

antes de proceder ao protesto, deve o notário competente expedir 

intimação, oportunizando a apresentação de defesa ou próprio 

adimplemento do título, a fim de evitar a concretização do protesto, e a 

consequente mácula dele decorrente. No caso dos autos, verifico que, 

embora a autora alegue que não foi intimada acerca do protesto objeto da 

ação, vejo que foi encaminhada a carta de intimação para o seu endereço, 

conforme comprovante de juntada de Id. 3050579 (protocolo 851317). 

Desse modo, não há que se falar em danos morais. Em caso análogo, já 

decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, veja-se: “Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NULIDADE 

DO PROCEDIMENTO DE PROTESTO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR. 1. Procedimento de protesto regular, porquanto a 

praça de pagamento do título era Porto Alegre, local sob o qual possui 

delegação o Tabelião que lavrou o protesto. 2. Prévia intimação do 

devedor regular, pois enviada carta com aviso de recebimento ao seu 

endereço, que foi devolvida por não haver quem se dispusesse a 

recebê-la, razão que determinou a intimação por edital. Cumprimento dos 

arts. 14 e 15 da Lei nº 9.492 /97. 3. Inexistente irregularidade no protesto, 

inviável declarar sua nulidade e ausente dever de indenizar. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70065054579, Nona Câmara Cível, 
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Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

26/08/2015). Assim, ante a ausência de existência de ato ilícito, impõe-se 

a improcedência da ação indenizatória. Dessa forma, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, 

§ 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o condenado das custas e dos 

honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação 

de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e, com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005555-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005555-33.2016.8.11.0003. 

AUTOR: JOEL BRITO DA SILVA RÉU: OI S.A Vistos e examinados. JOEL 

BRITO DA SILVA ingressou com a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

em face de OI S.A. Relatou a autora, em breve resumo, que contratou o 

serviço de OI TV POR ASSINATURA, contudo, no mês 04/2016, sem 

condições financeiras de continuar arcando com a assinatura, efetuou o 

cancelamento do serviço, conforme protocolo n. 2016876611452. 

Destacou que, mesmo após o cancelamento do serviço, a demandada 

continuou a emitir várias faturas de cobrança referente aos meses de 

maio, junho e julho/2016, referente aos serviços que não foram utilizados. 

Asseverou que tal fato, ocasionou a inclusão de seu nome no rol de maus 

pagadores. Requereu antecipação de tutela para a exclusão do seu nome 

do SPC e SERASA e, no mérito, a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Com a inicial 

vieram documentos. A antecipação de tutela foi deferida. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da ação. Afirmou que o débito é devido e, portanto, a inscrição é regular; 

que há faturas em aberto; e que não há pedido de cancelamento 

formalizado e, que o serviço foi cancelado por inadimplência. A autora 

impugnou a contestação. As partes foram intimadas para especificar as 

provas que pretendiam produzir. As partes requereram o julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos 

termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará 

imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

quando não houve necessidade de produção de outras provas”. Assim, é 

possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: “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).” No 

mesmo sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – INEFICÁCIA DO DE FUNGICIDA SYSTHANCE CE 

ADQUIRIDO PARA CONTROLE E COMBATE DA “FERRUGEM ASIÁTICA” – 

IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA 

SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA 

PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS 

ACERCA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA E DA PERDA DA 

SAFRA DECORRENTE DA SUA INEFICÁCIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA 

TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – 

ARTIGO 400, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do 

art. 130, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de 

presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a 

necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o 

julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pelo autor não for 

suficiente à comprovação dos favos alegados.(...)”. (Ap 134666/2013, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014). Consigno que as 

provas contidas no caderno processual são suficientes para 

compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à 

apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. 

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto 

as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da 

contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos 

por este para análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. 

Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever 

de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência 

para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é 

suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre 

convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer 

provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, 

Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, 

DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de persuasão racional adotado pelo 

Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir 

o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por 

outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que 

o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da 

conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma vertente segue o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE 

DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Inicialmente cumpre 
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assentar que a relação travada entre as partes é puramente de consumo, 

razão pela qual devem ser aplicadas ao caso as normas do CDC, inclusive 

a inversão do ônus da prova, tendo em vista a notória hipossuficiência 

técnica e financeira da parte autora frente à requerida. Ilustro: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA 

INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE 

TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO/SERVIÇO NÃO 

ADQUIRIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

– FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – 

ART. 14 DO CDC – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – 

DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A prestação de serviço 

de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os 

requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, 

sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva. (...)”. 

(Ap 118772/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016). 

Isto posto, o caso será julgado à luz do CDC, com a inversão do ônus da 

prova. Como já relatado anteriormente, cuida-se de ação onde a autora 

sustenta que solicitou o cancelamento da OI TV, mas que a ré continua a 

lhe enviar cobranças mensais e acabou por inserir o seu nome 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. A requerida, por sua 

vez, afirma que o serviço da autora estava ativo, não tendo sido 

formalizado qualquer cancelamento; e que a mesma deixou de realizar o 

pagamento das faturas, de modo que o débito é devido e a inscrição é 

regular. Da análise dos autos verifico que a autora logrou êxito em carrear 

ao feito documentos que, pelo menos a princípio, demonstram a 

veracidade das suas alegações, haja vista, principalmente o protocolo de 

comunicação com a requerida, onde teria ocorrido a solicitação do 

cancelamento do serviço. De outra banda, a ré nada trouxe ao feito para 

afastar o direito perseguido pela autora, de modo que, dada a inversão do 

ônus da prova, há que se concluir pela ilegalidade da cobrança. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – 

COBRANÇA DE VALORES ALÉM DO CONTRATADO E POR SERVIÇOS 

NÃO DISPONIBILIZADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Compete à operadora de telefonia demonstrar a legitimidade dos 

valores cobrados, demonstrando a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsto no art. 333, 

inciso II, do CPC/1973, ônus do qual não se desincumbiu”. (Ap 35618/2016, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016). 

Enfatizo que, na sua contestação, a empresa requerida se limitou a 

apresentar telas de sistemas de informação (computador), consistente em 

documento unilateral e de difícil compreensão, deixando de carrear ao 

feito qualquer prova concreta da manutenção do uso da linha, o que leva 

ao não acolhimento das alegações. Ilustro: “APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - 

REJEIÇÃO - EMPRESA DE TELEFONIA - INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - 

TELA DE COMPUTADOR - DOCUMENTO UNILATERAL - INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO - DANOS MORAIS DEVIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. (...) A prova produzida pela 

empresa Apelada se limitou a apresentar telas de sistemas de informação 

(computador), consistente em documento unilateral e, de se dizer, de difícil 

compreensão visto que praticamente apagado, deixando de rebater a 

existência do protocolo de atendimento e a data em que este foi gerado. 

(...)”. (Ap 43812/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Dessa forma, não restou demonstrado nos autos que o 

débito é devido, de modo que resta evidente que a inscrição do nome da 

autora se deu de forma indevida, impondo-se o dever de indenizar da 

requerida, pois agiu de forma negligente. Por conseguinte, se retirarmos a 

conduta imputada como causadora do dano, certo que este 

desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta 

da requerida e o dano sofrido pela parte autora. Com isso, a publicidade 

negativa advinda da indevida inserção do seu nome no SPC/ SERASA, por 

si só já configura injusta agressão à honra e à imagem da requerente, 

ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização. Destarte, 

restando cristalino o nexo de causalidade, o C. Civil, em seu art. 186, 

entende ser imperioso o dever de indenizar, vejamos, verbis: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” Nesse sentido é o ensinamento do doutrinador Silvio 

Rodrigues, verbis: “A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem 

por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica 

obrigado a reparar.”(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., 

São Paulo: Editora Saraiva, 2003). Quanto ao dano moral, este por si só 

não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu 

propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também 

não pode ter valor categoricamente estipulado. Nesse sentido orienta o 

Egrégio TJ/MT: “DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - BANCO – DÉBITO 

INEXISTENTE - PAGAMENTO INTEGRAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E 

ADEQUADO. A manutenção indevida do nome do correntista no cadastro 

de inadimplente, por dívida quitada, é ato ilícito e comporta dano moral, 

presumível e independente de prova. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (RAC 

nº 96670/2008, j. 29.04.2009). Existindo a responsabilidade civil, passo a 

análise do quantum indenizatório. É sabido que a Constituição Federal de 

1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano 

material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o 

valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não 

havendo valores pré-estabelecidos para cada caso. É cediço também, que 

a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com 

bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se 

à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o 

envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, 

as características individuais e o conceito social das partes. É de bom 

alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor 

uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e 

disciplina, evitando que a conduta danosa se repita. Ainda, em relação ao 

ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma 

confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido. Assim, a 

quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo 

obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta 

trilha, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos 

assentados, bem como, observados os princípios da moderação e 

razoabilidade, entendo que o valor que mais se mostra adequado é o de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Devo consignar que a jurisprudência é 

pacífica no entendimento que o magistrado possui o livre convencimento 

para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano 

moral, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR 

DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. Não havendo 

limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de 

indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do 

juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma 

compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano 

por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. 

APELO PROVIDO. (TJRS, RAC nº 70034070003, 9ª Câm. Cív.,Rel. Des. 

MarileneBonzaniniBernardi, j. 23.06.2010). Fixado o quantum a ser pago, 

devem os juros de mora incidir desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir da data do arbitramento do valor da indenização. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

RECURSOS INTERPOSTO POR ENERGISA S.A E ENDICON ENGENHARIA 

LTDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESTADORA 

DE SERVIÇO PÚBLICO – ATO PRATICADO POR TERCEIRIZADO – 

IRRELEVÂNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – 
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PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE – FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU 

EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – NÃO COMPROVADOS – DEVER DE 

INDENIZAR – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – INCIDÊNCIA DOS JUROS 

MORATÓRIOS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – A CONTAR DA DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA 

MANTIDA NESTE PONTO – NON REFORMATIO IN PEJUS – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – 1º E 2º APELO 

DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR VINICIUS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO 

AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANO 

ESTÉTICO DE FORMA AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº. 

387/STJ – PLEITO DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM 20% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA 

AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 20, §3º DO CPC/1973 – 

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em se tratando de 

indenização a título de danos morais, a correção monetária incide desde a 

data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e os juros moratórios fluem a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). (...)”. (Ap 149646/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017). Isto posto, 

com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR a liminar 

deferida; DECLARAR a inexistência do débito objeto da presente ação; E 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à 

autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de 

mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo 

INPC desde a sentença. Declaro a extinção do processo com julgamento 

do mérito. Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro 

no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC. 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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003680-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANY OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TIDES - ME (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUDI ESPINELA OAB - SP198153 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS OAB - SP198088 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003680-91.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: HERNANY OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A, FERNANDA TIDES - ME Vistos e examinados Cuida-se 

de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por HERNANY OLIVEIRA CAMPOS em 

desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A e FERNANDA TIDES – ME, todos já 

qualificados nos autos. Relatou a autora que em Fevereiro de 2017, 

solicitou um empréstimo consignado por intermédio da 2ª requerida 

(FERNANDA TIDES ME), no valor de R$40.280,74 (quarenta mil, duzentos e 

oitenta reais e setenta e quatro centavos), pagos em 72 (setenta e duas) 

parcelas, descontados em folha de pagamento. Noticiou que antes mesmo 

do valor ser creditado em sua conta, a 2ª requerida lhe informou que o 

contrato havia sido cancelado, contudo, ao verificar sua folha de 

pagamento, percebeu o desconto na quantia de R$1.156,00 (um mil, cento 

e cinquenta e seis reais), em favor do 1ª Requerido (BANCO DAYCOVAL 

S.A). Destacou que, ao constatar o desconto indevido, entrou em contato 

com a 2ª Requerida (FERNANDA TIDES ME) e solicitou a devolução do 

valor descontado, mas, não obteve êxito. Requereu a condenação das 

Requeridas para que restituam o valor descontado indevidamente, em 

dobro, bem como devidamente acrescidos de juros e correção monetária. 

Também pleiteia a condenação das requeridas pelos danos morais 

sofridos, em decorrência da conduta ilícita que praticaram. A exordial veio 

acompanhada do extrato de controle consignação, consulta de averbação 

e holerite demonstrando os descontos objeto da ação. Devidamente 

citado, o 1º Requerido (BANCO DAYCOVAL S/A) apresentou contestação 

e documentos, sustentado que existiam 2(duas) operações contratadas 

pela autora, uma reprovada (806427138) e outra em andamento 

(20-4668132-17) e, que, a reprovada foi imediatamente cancelada, com a 

suspensão dos descontos no contracheque da requerente, contudo, no 

período entre o estorno e o fechamento da folha, ocorreu o desconto da 

parcela que se encontrava em trânsito, isto porque o gerenciamento do 

sistema é feito pelo órgão pagador e por isto não pode impedir o desconto. 

Alegou ainda, na defesa, que não devolveu integralmente o valor a parte 

requerente, porque utilizou o valor descontado de R$1.156,00 (um mil, 

cento e cinquenta e seis reais), para antecipar o pagamento da 1ª 

(primeira) parcela do outro contrato de empréstimo nº 20-4668132/17, cuja 

parcela é de R$1.121,95 (um mil, cento e vinte e um reais e noventa e 

cinco centavo) e, que, a diferença de R$34,05(trinta e quatro reais e cinco 

centavo) foi devolvida a autora. Ainda na contestação, sustentou que, o 

desconto ocorreu por culpa de terceiro – órgão pagador, não podendo ser 

responsabilizado por ele. Pugnou pela improcedência da ação na sua 

totalidade. Impugnação a Contestação – ID 9734731. Intimadas a se 

manifestarem a respeito de produção de provas, o requerente e o BANCO 

DAYCOVAL S/A pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, conforme - 

ID 100957360 e 11127793. Devidamente citada, a Requerida FERNANDA 

TIDES –ME não ofertou contestação, conforme certidão acostada ao feito. 

Vieram-me aos autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inexistem preliminares a serem analisadas. Tendo em vista que 2ª 

Requerida (FERNANDA TIDES – ME) foi devidamente citada e não 

apresentou contestação conforme certidão de ID.12903366, DECRETO 

SUA REVELIA, consoante o disposto no art. 344, do CPC. Embora a 

segunda parte do mesmo dispositivo legal, estabeleça que o efeito da 

aplicação da revelia é a presunção da veracidade dos fatos narrados pelo 

requerente, isto por si só, não determina a sua vitória, vez que esta 

presunção não é absoluta, como prevê o art.345, do CPC. Pois bem. In 

casu, os efeitos da revelia deve ser afastado, posto que há pluralidade de 

réus e o 1º requerido contestou a ação (art. 345, I, do CPC). Após uma 

apurada análise dos autos é possível depreender, que a lide comporta 

julgamento antecipado, uma vez que seu objeto é eminentemente de 

direito, e pela prova documental carreada aos autos é possível desde logo 

proferir uma sentença de mérito, sem a necessidade de produção de 

prova em audiência (artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, isto porque 

as provas contidas no caderno processual são suficientes para 

compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à 

apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. 

Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência no Superior Tribunal De 

Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS. 

REEXAME FÁTICO E CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 

1. A jurisprudência desta Corte já decidiu que a presunção de veracidade 

dos fatos decorrente da revelia é relativa, uma vez que o juiz deve 

atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente 

sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência 

do pedido. 2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja 

recurso especial" (Súmula n. 5/STJ). 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1059688/SC, Rel. Ministra 
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MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 

15/02/2018). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem firmado 

precedentes neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, pelo que, passo ao julgamento da lide. DO INDÉBITO Diante das 

questões de fato e direito, e das provas carreadas autos, restou 

incontroverso a existência da relação de consumo entre as partes, assim 

a solução da presente lide dever ser feita a luz do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, em consonância ao art.6º, do CDC, as requeridas 

deveriam ter informado ao requerente, que em caso de reprovação da 

proposta de empréstimo, mesmo diante do cancelamento da reserva da 

margem consignável e da suspensão dos descontos no seu contracheque 

das parcelas, pela sistemática adotada pelo seu órgão pagador, poderia 

ocorrer o desconto da parcela e, se isto acontecesse, a quantia seria 

imediatamente devolvida, contudo, não é o que ocorreu no caso. Ademais, 

o BANCO DAYCOVAL S/A confirmou em sua contestação, que o 

desconto do valor R$ 1.156,00 (um mil, cento e cinquenta e seis reais), 

ocorreu mesmo com a reprovação da proposta de empréstimo e, que, tal 

quantia não foi devolvida, pois, foi utilizado para o pagamento da 1ª 

parcela de outro contrato de empréstimo (nº 20-4668132/17). Em regra, tal 

transação só poderia ter ocorrido mediante autorização expressa do 

requerente. Além do mais, mesmo que o valor descontado tenha ocorrido 

em decorrência da sistemática adotada pelo órgão pagador do requerente, 

as requeridas não devem ser eximidas da responsabilidade de devolver 

ao requerente o valor descontado indevidamente. Partindo disso, as 

requeridas devem ser condenadas a devolução, em dobro, do valor 

descontado indevidamente. Ante a ilicitude demonstrada, as requeridas 

devem reparar o dano moral. DO DANO MORAL Como se sabe, segundo o 

disposto no art.186, do CC, todo aquele que praticar ação e omissão que 

causar dano a outrem prática ato ilícito. No escopo de se garantir a ordem 

e paz nas relações sociais, o ordenamento jurídico impõe aquele que 

praticou ato ilícito, o dever de reparar os danos que causou a outrem, 

tratando-se da responsabilidade civil. Entretanto como as relações sociais 

apresentam diferentes contornos, para que a responsabilidade civil 

alcance seu escopo, os requisitos exigidos para sua caracterização são 

reflexos da relação social, que ser quer ordenar e pacificar. Neste 

diapasão, por força da massificação das relações de consumo, o 

legislador pátrio no intuito de proteger os consumidores das ingerências 

dos fornecedores, estabelece que a responsabilidade civil do fornecedor 

é objetivo, assim independentemente da comprovação da culpa ou doloso 

do fornecedor, basta que o consumidor comprove a conduta ou ato ilícito, 

o dano e o nexo causal entre eles, para que o fornecedor seja obrigado a 

reparar o dano que causou. O que se sucede que ‘in casu’, vez que foram 

colacionados aos autos, elementos suficientes para imputar a obrigação 

as requeridas de reparar os danos que causaram ao requerente. A 

necessidade de conceituação de dano moral está ligada diretamente a 

decidibilidade do presente caso, restando, portanto, a sua importância. 

Nas palavras do Professor Arnoldo Wald, na sua obra Curso de Direito 

Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407: Dano é a 

lesão sofrida por uma pessoa no seu patrimônio ou na sua integridade 

física, constituindo, pois, uma lesão causada a um bem jurídico, que pode 

ser material ou imaterial. O dano moral é o causado a alguém num dos 

seus direitos de personalidade, sendo possível à cumulação da 

responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral. Quando se fala em 

caracterização do dano moral discutem-se os pressupostos necessários 

para ser ressarcido. Nessa discussão, duas correntes encontram-se 

presentes, a dos que defendem a necessidade de se comprovar a dor e a 

dos que entendem a necessidade de se comprovar o nexo causal entre o 

ato praticado pelo agente e o dano que por sua vez se presume. 

Entretanto, a corrente que defende que não precisa provar o prejuízo, e 

sim a violação de um direito constitucionalmente previsto, tem prevalecido 

na doutrina e na jurisprudência. Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - DANO MORAL - 

CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – 

INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, CPC – RECURSO 

DESPROVIDO. É dever da instituição financeira em proceder com a cautela 

necessária para verificação da documentação pessoal para realização de 

empréstimos, de modo a não permitir negociação fraudulenta. Configura 

dano moral o lançamento de descontos indevidos na folha de pagamento 

da vítima, que, por sua vez, ficou desprovida de sua verba salarial; ou 

seja, a vítima ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de 

sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, 

essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que 

se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Para a 

fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica 

das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em 

parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da 

conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJ-MT - APL: 

00004042120118110087 39761/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017) Nessa 

linha de raciocínio, resta ao magistrado arbitrar o dano moral, levando em 

conta todas essas circunstâncias, aliadas a outras judiciais resultantes 

dos autos. Sendo assim, com moderação, atentando ao nexo de 

causalidade, proporcionalmente ao grau de culpa, levando em conta 

critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, 

atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, 

condeno a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto e considerando o 

que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: A) CONDENAR as 

Requeridas a devolverem, em dobro, do valor R$1.156,00 (hum mil, cento e 

cinquenta e seis reais) descontado indevidamente, acrescido de correção 

monetária pelo índice INPC-IBGE, a partir da data do desconto e juros 

moratórios de 1%(um por cento), que deverão incidir da data da citação do 

1º requerido; B) CONDENAR as Requeridas a pagarem indenização a título 

de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), os juros de mora 

de 1%(um por cento) a partir da data do evento danoso e a correção 

monetária pelo índice INPC-IBGE, que deverá incidir da data da publicação 

da sentença, em razão de que somente nesta oportunidade é definido o 

valor devido; CONDENO as Requeridas no pagamento das custas e 

despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15 % 

(vinte por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 

2º do CPC. Com o trânsito em julgado, procedendo as anotações de estilo 

e arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005903-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MONTRESOR LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

DALMO DONIZETI MONTRESOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, 

noticiado nos autos. Defiro o pedido formulado pelos acordantes, 

determinando a suspensão do processo até o cumprimento do acordo 

homologado. Havendo petição da exequente, noticiando o não 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Decorrido o 

prazo mencionado no acordo, não havendo manifestação da parte autora, 

tornem os autos conclusos para extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003754-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNA THAINA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004399-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DOS SANTOS OHISHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BRASILEIRA FRANCHISING LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010538-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. FERNANDES OFICINA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008819-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON DOS SANTOS MARANHAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008819-24.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - PR50945 REQUERIDO: 

CLEYTON DOS SANTOS MARANHAO Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010132-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010132-20.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREA HERTEL 

MALUCELLI - PR31408 REQUERIDO: CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - ME 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003969-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003969-87.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL 

ALVES DE SOUZA - MT0012880A REQUERIDO: IZABELA CRISTINA DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 772020 Nr: 3176-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Alemida - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o patrono da parte querelante requereu a extinção e 

arquivamento dos autos em audiência(fls. 42), desistindo de prosseguir a 

ação penal, homologo-a para que surta seus efeitos legais, nos termos do 

art. 522 do Código de Processo Penal.

Arquivem-se os presentes autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 894077 Nr: 3157-62.2018.811.0003

 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): FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Rodrigo Lugli, Dr. Kadmo Martins F Lima, 

OAB 7039-B, da audiência preliminar designada para o dia 13 de setembro 

de 2018, às 08h, a ser realizada na sala de audiências do 1º JECRIM - 

térreo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 850026 Nr: 11412-77.2016.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TARCISIO SACHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAN DE MELO FERRARI, GAZETA MT 

NOTÍCIAS - ESTEVAN DE MELO FERRARI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANY REIA DE SOUZA 

GONSALES - OAB:7312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Procedo com a intimação do patrono do querelante TARCÍSIO SACHETTI 

para se manisfestar acerca do cumprimento das condições da transação 

penal realizada nos autos, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001796-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY OAB - MT16369-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. L. (REQUERIDO)

 

“7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito sem resolução de 

mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de Ritos. 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, 

29 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito”

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005537-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005537-41.2018.811.0003 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 

06.09.2018, às 15h, 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, 18 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MAGDA LIMA ROSSONI (RÉU)

 

Processo n.º 1002164-02.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 13714514, pelo que designo o dia 06.09.2018, às 15h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. 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. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 445755 Nr: 937-38.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMFG, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 937-38.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Nota-se do pedido de fl. 115, anverso e verso, que a parte autora 

requereu que fosse oficiado ao INSS, argumentado que ele estava inerte à 

determinação judicial, porém, compulsando o feito com vagar, nota-se que 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se manifestou nos autos à fl. 

114, requerendo algumas informações.

2. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo legal, se 

manifeste quanto ao ofício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 

fl. 114, bem como requeira o que de direito.

 3. Expeça-se o necessário.
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 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.: 759293 Nr: 12944-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRB, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12944-57.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de expedição de alvará judicial formulado à fl. 133, 

tendo em vista que tal pedido deve ser formulado em autos apartados, 

atendendo os requisitos do art. 319, caput, do Código de Ritos.

2. Da mesma forma, não obstante o pleito de fl. 134, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos as 

certidões negativas de débitos fiscais, conforme determina o art. 654, 

caput, do CPC, bem como para que se manifeste sobre a penhora no rosto 

dos autos procedida às fls. 125/130, anverso e verso.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 738919 Nr: 1286-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS, DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1286-36.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se novamente o curador nomeado à fl. 65, para se manifestar 

nos autos, no prazo legal, tendo em vista que a peça carreada à fl. 73 não 

atende aos fins colimados.

 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.: 895718 Nr: 3805-42.2018.811.0003

 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: LJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3805-42.2018.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro a cota ministerial de fl. 44, penúltimo parágrafo.

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 das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 427495 Nr: 9669-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Processo n.º 2009/1069

Vistos etc.

 1. Da análise vagarosa dos autos, ressai que, às fls. 173/174, em 28.02 

do corrente, o juízo determinou que se procedesse à nova tentativa de 

leilão do imóvel descrito nos autos, em atenção ao pleito do Sr. José 

Roberto da Silva, de fls. 171/172.

2. Na referida decisão, de fls. 173/174, o juízo nomeou leiloeiro e fixou 

todas as balizas para a prática do ato processual, sendo que tal decisão 

restou irrecorrida.

3. Em continuidade, às fls. 180/182, o leiloeiro nomeado informou ao juízo 

que houve a arrematação do imóvel à vista em segunda praça, o que 

ocorreu em 12.06 do corrente, encontrando-se o respectivo auto de 

arrematação juntado às fls. 204/205.

4. Ocorre que, somente agora, o Sr. José Roberto da Silva, às fls. 

187/190, postula pela decretação da nulidade da arrematação calcando 

sua irresignação na falta de atualização na avaliação do imóvel. Porém, tal 

pleito não merece guarida eis que preclusa se encontra a via processual 

para tal postulação já que, em ocasiões pretéritas em que se manifestou 

nos autos, o requerente nada postulou neste sentido.

5. Com tais considerações rejeito o pleito de fls. 187/190 e, uma vez 

preclusa a via recursal, venham-me os autos conclusos para a 

determinação de expedição da carta de arrematação à arrematante, nos 

termos do art. 901, §1º e 2º, do CPC.

6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 872624 Nr: 7504-75.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBB, MIGB

 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: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT, DENISE RODEGUER - OAB:MT-15.121-A

 Processo n.º 7504-75.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao pleito de fls. 74/75 a fim de que a Sr.ª Maria Inês Garcia 

Basso não sofra prejuízos em seus negócios particulares, bem como 

tendo em vista que a presente habilitação de crédito é movida em face do 

Espólio de José Basso Biazon e não da Sr.ª Maria Inês Garcia Basso, 

defiro o pleito de exclusão de seu nome do polo passivo deste feito junto à 

Central de Distribuição, devendo ser providenciado o necessário pela Sr.ª 

gestora judiciária.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 770155 Nr: 2220-57.2015.811.0003

 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: LLFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 76.

 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): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 405759 Nr: 1481-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDM, CRISTIANE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZAR EL FAKIH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DEFIRO o pedido de fls. 211, portanto, dou início à nova busca de valores 

em contas bancárias do executado, via Sistema BACENJUD, no importe 

calculado de R$ 520.462,26 (quatrocentos e trinta e cinco mil novecentos 

e cinquenta e três reais e quatro centavos).

Outrossim, certifique-se o Cartório sobre a resposta do ofício 

encaminhado ao INSS anteriormente (fls. 207), reiterando referida 

requisição se necessário.

Com os resultados juntados aos autos, nova vista à exequente.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006017-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO JOSE GRANDO (REQUERIDO)

MARCIO GRANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006017-19.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 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. Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), apresentar contestação, 

salientando-lhe que o prazo fluirá a partir da juntada do mandado 

devidamente cumprido aos autos, 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. 4. Intime-se. 5. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005924-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

VANESSA NASCIMENTO ALEIXO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BATISTA CABRAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005924-56.2018.811.0003 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 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. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003877-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA TRAJANO PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGISTRO GERAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003877-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 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. Nomeio inventariante a requerente, 

ELISSANDRA TRAJANO PEREIRA MORAES, que deverá ser intimada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 

4. No mesmo contexto, intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos a certidão negativa do DETRAN em nome do de 

cujus. 5. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004233-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA DE OLIVEIRA DUARTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT0004043S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI PEREIRA DUARTE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004233-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Nomeio inventariante a parte requerente, GIOVANA DE 

OLIVEIRA DUARTE RIBEIRO, que deverá ser intimada, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 3. No 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, 

deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 4. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 5. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 6. Após, conclusos. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 
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2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004540-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELI RICARDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004540-58.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. 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. Na sistemática adotada pelo 

Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da sentença que fixa 

a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, do Digesto 

Processual Civil, sendo que o §8º do mencionado dispositivo autoriza que 

o exequente opte pela adoção do rito previsto no art. 523, do Código de 

Ritos, 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. § 1º Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º 

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os 

honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. 

Intime-se o devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil). 6. Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. Para a hipótese de 

pagamento pela parte executada, antes da intimação, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 

(cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos. 8. Abra-se 

vista ao Ministério Público. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004449-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004449-36.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

a manifestação e os documentos acostados aos autos demonstram a 

utilização do alvará expedido nestes autos, homologo a prestação de 

contas apresentada pela parte autora. 2. Portanto, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e as anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005455-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA PINHEIRO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO VILELA DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005455-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

Ofício de ID: 14520091, solicitando a remessa deste feito à 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, ante a continência 

com o Processo n.º 1005181-46.2018.8.11.0003, remetam-se os autos 

àquela Vara, com as devidas baixas e anotações de praxe. 2. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007467-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEA DAS GRACAS MARQUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO MARQUES BARROS OAB - 802.020.551-91 (REPRESENTANTE)

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007467-31.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intimem-se a parte 

autora e seu procurador, pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003569-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. A. D. J. (REQUERENTE)

RILDO DE ASSIS (REQUERENTE)

ELIMARCIA HELENA DE ASSIS (REQUERENTE)

RISLAYNE MARQUES DA CRUZ ASSIS (REQUERENTE)

LIAMAR HELENA DE ASSIS (REQUERENTE)

ELOANA DA SILVA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES DE ASSIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003569-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

disposto no art. 665, do CPC, abra-se vista ao Ministério Público, para que, 

no prazo legal, se manifeste quanto ao processamento do feito na forma 

de arrolamento comum, haja vista a existência de interesse de incapazes. 

2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 

de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003531-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEME GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1003531-61.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. O art. 536, do Código de Processo Civil, rege o 

procedimento de cumprimento da sentença que fixa a obrigação de fazer, 

não fazer, ou de entregar coisa, in verbis: “Art. 536. No cumprimento de 

sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não 

fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. [...] omissis. § 3º O executado incidirá nas penas 

de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem 

judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência. [...]” (grifo nosso). 3. Na sistemática adotada pelo Código 

de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da sentença que fixa a 

obrigação de pagar quantia certa é regido pelo art. 523, do Código de 

Ritos, 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. § 1º Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º 

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os 

honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. Assim, tendo a parte executada deixado de cumprir voluntariamente o 

acordo de ID: 13171702, determino a sua intimação para cumprir a 

obrigação assumida em sede de composição entre as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 

318,00 (trezentos e dezoito reais), consoante dispõe o art. 537, caput, do 

Digesto Processual Civil, devendo ser salientado no mandado de intimação 

que o desatendimento da determinação judicial poderá ensejar, além da 

aplicação da multa, condenação por litigância de má-fé e 

responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330, do Código 

Penal). 5. Cientifique-se a parte executada que, após o transcurso do 

prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (arts. 536, §4º c.c 525, 

caput, do Código de Ritos), terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação, observando, no que couber, as matérias de 

defesa elencadas no art. 525, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se. 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005999-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ZLATIC GATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005999-95.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

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. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005501-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANA COSTA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO CHAVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005501-96.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. 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. Na sistemática adotada pelo 

Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da sentença que fixa 

a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, do Digesto 

Processual Civil, sendo que o §8º do mencionado dispositivo autoriza que 

o exequente opte pela adoção do rito previsto no art. 523, do Código de 

Ritos, 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. § 1º Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º 

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os 

honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. 

Intime-se o devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil). 6. Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. Para a hipótese de 

pagamento pela parte executada, antes da intimação, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 

(cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos. 8. Abra-se 

vista ao Ministério Público. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000156-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TOBIAS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA VILLAS BOAS GONCALVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000156-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos autos o 

comprovante de recolhimento de ITCMD (ou certidão de isenção se for o 

caso), bem como certidão negativa municipal, federal e estadual (emitida 

pela PGE) em nome do de cujus. 2. Após o cumprimento da diligência 

supra, venham-me os autos conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006058-83.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

WAGNER JOSE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL CASTRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006058-83.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa, sob pena de indeferimento (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006129-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SANTANA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANA SANTANA RINALDI OAB - MT24814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006129-85.2018.811.0003 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-lhe 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 autora. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 5. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 6. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 7. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 8. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 9. Intime-se. 10. 

Notifique-se o Ministério Público. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006202-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. (AUTOR)

L. G. D. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOURADO DE BARROS OAB - 706.126.251-68 

(PROCURADOR)

MARIA VANDERLEIA AGUIAR OAB - MT4417/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNATHAN SOUZA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006202-57.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte autora os menores, os quais, por sua vez, 

não possuem legitimidade ad causam para ser parte em ação de guarda, 

na qual eles devem figurar como objeto do feito. 2. Assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

excluindo o menor do polo ativo e incluindo a sua genitora, atendendo as 

disposições contidas no art. 321, do Estatuto Processual Civil, sob pena 

de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso II, 

ambos do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

07 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006198-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

CLAUDIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

LIGIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO RIBEIRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006198-20.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa, sob pena de indeferimento (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1003279-29.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Gleide Felix dos Anjos move contra Lucas Eduardo Felix 

Mattos, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença 

seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual 

Civil, para decretar a interdição de LUCAS EDUARDO FELIX MATTOS 

(qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, 

GLEIDE FELIX DOS ANJOS. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 
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tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

03 de outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, 

JBBS, o digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003438-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

NAIR ELIZABETH DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES A TEOR DO LAUDO DE AVALIAÇÃO VERTIDO 

NO ID 11706346.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000320-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA LEITE SANTOS (REQUERENTE)

MANUELA GONZAGA LEITE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA GONZAGA LEITE (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000320-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime-se a inventariante para, 

no prazo de quinze dias, apresentar as últimas declarações, 

contemplando o plano final de partilha e acompanhada da certidão 

negativa de débito estadual (expedida pela PGE), carta de desalienação do 

veículo arrolado nas primeiras declarações e, diante da ausência de 

manifestação pela conversão do rito para arrolamento sumário, Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada da avaliação administrativa 

do acervo inventariado e comprovante de recolhimento ou declaração de 

isenção do tributo, conforme o caso, sob pena de extinção. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 08 de junho de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004711-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

JOSE SANTANA BELCHIOR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MORAIS SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004711-49.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Considerando que o 

decisum anteriormente lançado não corresponde ao presente feito (ID 

13124570), torno sem efeito o r. expediente. 2. Outrossim, em consulta ao 

feito nº. 1001485-02.2018.8.11.0003, verifico que o alvará para 

transmissão da propriedade do bem descrito no RGI local sob o nº. 72.377 

foi devidamente expedido, razão pela qual reitero os termos do comando 

constante do ID 12701226, concedendo ao inventariante o lapso de 30 

(trinta) dias para cumprimento integral do ato. 3. De outro lado, extrai-se do 

CRLV dos veículos inventariados a existência de gravame, assim como em 

relação ao imóvel suprarreferido, sendo fundamental que o inventariante 

apresente a carta de desalienação correspondente aos móveis ou a 

anuência da credora das r. obrigações relativamente à pretensa 

transmissão, sob pena de restar impossibilitada a inventariança dos bens 

em comento. 4. Adotadas as providências, renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000638-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000638-34.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor da declaração 

constante do ID nº 11789191 e do petitório retro, em homenagem ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, nomeio defensor dativo o 

douto advogado militante nesta comarca Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) 

para patrocinar a defesa da requerida Genaci Lopes Farias, máxime 

considerando que a Defensoria Pública já está atuando em favor do 

Requerente. Abra-se-lhe vista para apresentação de contestação no 

prazo legal. Após, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de 

junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010020-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES CASEIRO (AUTOR)

JAIRO RODRIGUES CASEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RODRIGUES CASEIRO (RÉU)

JAIRO RODRIGUES CASEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1010020-51.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do recurso de apelação 

interposto no ID 14228412 em face da sentença derradeiramente proferida 

(ID 13790065), abra-se vista à Fazenda Pública Estadual, pelo prazo legal. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 07 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003079-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta ao oficio.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001444-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MENDES ALVES (REQUERENTE)

ALESSANDRA MENDES ALVES (REQUERENTE)

NELSITA MENDES ALVES (REQUERENTE)

FAUSTO MENDES ALVES (REQUERENTE)

CLAUDIONOR MENDES ALVES (REQUERENTE)

SONIA APARECIDA ALVES SPROCATI (REQUERENTE)

MARIA EDIVALMA ALVES COSTA (REQUERENTE)

FAUSON MENDES ALVES (REQUERENTE)

VILMARA MENDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO)

HALLEM ALVES SPROCATI OAB - MT16954/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ALVES (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO inventariante para apresentar as últimas declarações, 

contemplando o esboço final de partilha e acompanhada da seguinte 

documentação: a) certidão de nascimentos dos herdeiros Fausto e 

Fauson; b) certidões negativas de débito municipal, estadual (expedida 

pela PGE) e federal em nome do autor da herança; c) Guia de Informação 

e Apuração de ITCD acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado e cópia do comprovante de recolhimento do 

tributo.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001444-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MENDES ALVES (REQUERENTE)

ALESSANDRA MENDES ALVES (REQUERENTE)

NELSITA MENDES ALVES (REQUERENTE)

FAUSTO MENDES ALVES (REQUERENTE)

CLAUDIONOR MENDES ALVES (REQUERENTE)

SONIA APARECIDA ALVES SPROCATI (REQUERENTE)

MARIA EDIVALMA ALVES COSTA (REQUERENTE)

FAUSON MENDES ALVES (REQUERENTE)

VILMARA MENDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO)

HALLEM ALVES SPROCATI OAB - MT16954/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ALVES (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA da herdeira Sônia para apresentar, no prazo 

de quinze dias, instrumento de representatividade processual e cópia dos 

documentos pessoais (RG e CPF) de seu cônjuge, cópia de seus 

documentos pessoais e certidão de casamento.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004244-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR FELIX ORMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO ORMON (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004244-07.2016.8.11.0003 Vistos etc. Diante da manifestação retro, 

intime-se a inventariante para providenciar o competente registro da 

propriedade do “de cujus” na matrícula do imóvel inventariado, 

utilizando-se para tanto, a via adequada, qual seja, Ação de Alvará de 

Outorga de Escritura Pública, que haverá de ser distribuída por 

dependência ao presente feito, haja vista a necessidade do mesmo estar 

registrado em nome da falecida, sobretudo considerando o princípio da 

continuidade que rege os registros públicos, sob pena de extinção. 

Assinalo o prazo de quinze dias para a inventariante demonstrar o 

ajuizamento da ação de alvará perante este Juízo. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 08 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 419806 Nr: 2088-10.2009.811.0003

 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: ATS, ZPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPIDF, JPDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA - OAB:25.012/0, 

CARLA ADRIANA - OAB:25012/0, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 (...) Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância 

de que a sentença guerreada expôs de forma satisfatória e na sua 

plenitude a questão inerente à reintegração da posse dos embargados 

(autores) no bem objeto dos embargos de terceiros, não se afigura viável 

empregarem-se os embargos de declaração no presente caso, já que não 

se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização.No mais, a embargante deixou de colacionar aos autos qualquer 

documento comprobatório de suas alegações quando instada para tanto e, 

além disso, declarou ser desnecessária maior dilação probatória, 

pugnando, inclusive, pelo julgamento antecipado da lide (fl. 700), não 

havendo que se falar, deste modo, em cerceamento de defesa.Assim, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado o 

propósito primordial e exclusivo do embargante na reavaliação da matéria 

já apreciada em sentença, de tal sorte que inexistiu qualquer contradição 

ou omissão na sentença invectivada, entendo que o pedido formulado 

deva ser imediatamente rechaçado. Desta feita, recebo e conheço o 

recurso, porém nego-lhe provimento.Não obstante tenha sido julgado 

improcedente o presente recurso não o visualizo, pelo menos neste 

momento, como manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de 

aplicar a multa prevista no Código de Processo Civil, art. 1.026, 

§2º.Intimem-se.Rondonópolis, 06 de agosto de 2018.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 419248 Nr: 1538-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSG, FDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de execução de alimentos proposta por A. A. de S. G., menor 

impúbere, representado por sua genitora F. de S. L. de S. N, em face de 

A.G., todos devidamente qualificados nos autos.

 A parte exequente deixou de dar andamento ao feito, depois de intimada 

por meio de sua advogada constituída, bem como em decorrência da 

inércia desta, nem mesmo foi encontrada para ser intimada a dar 

prosseguimento ao curso processual, deixando transcorrer in albis o 

prazo quando intimada por edital.

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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 435718 Nr: 4386-38.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFW
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, FRANCIANE RAMOS 

MOREIRA - OAB:18.006

 Vistos.

A teor do quanto disposto na certidão retro, intime-se a parte exequente 

por edital para, no prazo de cinco dias, proceder ao regular andamento do 

processo praticando os atos que lhe competir, sob pena de extinção sem 

julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de 

manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o prosseguimento, o 

processo será extinto por abandono. Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 420974 Nr: 3252-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 366/368, porquanto não restou devidamente 

demonstrado nos autos a hipótese capaz de autorizar a pretensa 

desconsideração da personalidade jurídica inversa, qual seja confusão 

patrimonial, caracterizada pelo desvio de bens particulares do devedor 

dos alimentos em prol do patrimônio da pessoa jurídica que integra como 

sócio proprietário.

Assim, intime-se a parte exequente, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 381500 Nr: 9730-39.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Vistos etc.,Trata-se de execução de alimentos manejada por CARLA 

FEITEN em desfavor de CARLEY FERNANDO WELTER.O feito tramitou 

regularmente, sendo que após tentativas frustradas de penhora de bens 

de propriedade do executado, aportou aos autos requerimento para 

bloqueio de cotas da pessoa jurídica cujo executado é proprietário (fls. 

519/521).Pois bem, a origem da pessoa jurídica está atrelada a comunhão 

de vontades de pessoas físicas – sócios, mas a partir de sua instituição, 

passa a ser detentora de direitos e obrigações como ente personalizado, 

embora de cunho abstrato/fictício.Isso incita a afirmar que a existência da 

pessoa jurídica é absolutamente distinta da dos seus sócios.Nesta senda, 

os débitos oriundos de obrigações assumidas pelos sócios – como 

pessoas físicas – devem, via de regra, a eles ser atribuídos e, por isso, 

seu patrimônio deve ser objeto de usurpação legal (art. 789 e art. 795, 

ambos do CPC).Inegável que a independência patrimonial que permeia o 

ente jurídico de direito privado pode ser rompida a partir da admissibilidade 

da teoria da desconsideração da personalidade jurídica elencada no art. 

50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério 

Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica(...).Posto 

isso, indefiro o pedido de fls. 519/521. Assim, intime-se a parte exequente, 

via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 762146 Nr: 14557-15.2014.811.0003

 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: JMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CLEBER LINO DA SILVA 

- OAB:16.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:6356

 Vistos etc.,

Haja vista a interposição de recurso de apelação pela parte requerente em 

face da sentença de fls. 135/141 prolatada por este juízo, observando o 

disposto no art 1.010, §1º, do Código de Processo Civil e, com fulcro no 

art. 1.010, §3º, do mesmo diploma, remeto os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, para apreciação do r. recurso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786358 Nr: 8773-23.2015.811.0003

 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: JOSE RUBENS NERIS, JOSE MIGUEL NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELVIRIO FERREIRA NERIS, 

ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES VILELA NERIS, CELIA MARIA NERES 

FERREIRA, LUIS FERNANDO NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, ISADORA DO 

NASCIMENTO BARBOSA - OAB:18224

 Vistos etc.,

Intime-se o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, colacionar aos 

autos as últimas declarações acompanhada do plano final de partilha, bem 

como dos seguintes documentos: a) certidões negativas de débito 

estadual (expedida pela PGE) em nome dos falecidos, bem como federal 

em nome do de cujus Elvirio e municipal em nome de Maria de Lourdes; b) 

certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, eis que documento indispensável à propositura da presente 

ação, sob pena de remoção.

Sem prejuízo, deverão os herdeiros Célia Maria e Luis Fernando, em igual 

interstício, apresentarem as suas certidões de nascimento ou casamento, 

conforme o caso, sob as penas da lei.

Após, tornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 402614 Nr: 16155-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAFDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO 

86/2018, A DISPOSIÇÃO EM PASTA PRÓPRIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 395 de 581



 Cod. Proc.: 770064 Nr: 2203-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMB, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 Vistos etc.,

Trata-se de execução de alimentos em que há pedido de homologação de 

acordo extrajudicial firmado entre as partes (fls. 182/185).

 Com efeito, malgrado o Ministério Público tenha opinado pela decretação 

da prisão do executado (fls. 186/187), tenho que não mais subsistem as 

razões invocadas, devendo prevalecer o ajuste entabulado.

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, à exceção do item 

‘04’ do r. pacto e, SUSPENDO o curso do processo até o seu integral 

cumprimento.

 Deixo de homologar o ajuste alusivo a verba alimentar a vigorar 

futuramente (item ‘04’ de fl. 185), tendo em vista o estabelecimento de 

condição, devendo as partes ajustar a obrigação de forma líquida e certa, 

desprovida de condição ou termo, a ser firmada ao alvedrio dos 

acordantes, a qualquer tempo.

Exaurido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar.

Outrossim, tendo em vista que o presente acordo contempla o feito 

executivo em apenso, registrado sob o Código nº. 795913, traslade-se 

cópia do r. ajuste àquela execução.

Oportunamente, defiro ao executado os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC.

Intimem-se. Notifique-se o MP.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004783-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE OSVALDO MACEDO DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VANIA OLIVEIRA MACEDO (HERDEIRO)

ALINE APARECIDA MARIANA MACEDO DA SILVA (HERDEIRO)

VANESSA OLIVEIRA MACEDO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

10004783-70.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Previamente a análise da 

impugnação apresentada, cumpra-se o item ‘5’ do decisum retro (ID 

13377983). 2. Outrossim, concedo a dilação de prazo pleiteada no ID 

13839476, pelo lapso adicional de 60 dias. No mais, considerando que a 

certidão de nascimento/casamento da inventariante inclusa nos autos está 

ilegível, reitero a necessidade de apresentação da mesma. 3. Com a 

manifestação ministerial, renove-se a conclusão. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 07 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003645-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANSONE PACHECO OAB - SP160078 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Impulsiono estes autos ao Embargante, a fim de intimá-lo a manifestar da 

petição apresentada pelo embargado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª NALDECY SILVA DA 

SILVEIRA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003530-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR SCALLI SOLANI (EXECUTADO)

V. S. SOLANI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003530-47.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: V. S. SOLANI - EPP, VICTOR SCALLI SOLANI VISTO Diante 

da decisão do Tribunal de Justiça que deferiu o efeito suspensivo no 

agravo de instrumento interposto pelo exequente, determino a suspensão 

do feito até o julgamento do referido recurso. Intime-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 12 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005532-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO N º 1005532-53.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS em face de DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO, onde 

busca o pagamento do valor de R$ 2.551,23, referente ao ISSQN, ano 

2015. O executado informou que a obrigação foi cancelada, por 

lançamento indevido, em 12 de agosto de 2016, e requereu a extinção da 

execução com a condenação do exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios. O exequente esclareceu que não é devido honorários de 

sucumbência, pois a extinção é decorrente de cancelamento do débito. É o 

relatório. Decido. Não se trata de cancelamento da CDA durante a 

tramitação da ação de execução, como quer fazer prevalecer o 

exequente. Verifica-se que a execução foi proposta em 10 de agosto de 

2017, desacompanhada de título executivo líquido, certo e exigível, isto 

porque o crédito cobrado foi cancelado, por lançamento indevido, em 12 

de agosto de 2016. Como se vê, um ano antes da propositura da ação já 
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não existia título executivo. O que se tem é que o Município de 

Rondonópolis, sem a devida cautela, ajuizou ação de execução 

desacompanhada de título executivo hábil. Essa conduta indevida, obrigou 

o executado a contratar advogado para oferecer defesa em juízo. O 

exequente somente se deu conta que o crédito havia sido cancelado 

quando o executado informou esse fato nos autos. Pura falta de controle 

da administração pública municipal. Subsiste, desta forma, neste caso 

específico, obstáculo ao seguimento da execução, o que se transmuda em 

fator determinante de sua extinção prematura, haja vista a ausência de 

título executivo hábil a embasá-la. Pelos motivos de convencimento acima 

declinados e com fulcro no art. 803, I do Código de Processo Civil, 

reconheço a nulidade da presente execução fiscal, em face da ausência 

de título executivo hábil a aparelhá-la. Em face do princípio da causalidade, 

condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, c/c § 

4º, inciso III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. 

R. I. C. Rondonópolis, 13 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005816-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI GALDINO VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MATTHES OAB - SP76544 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPRO) (IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO N. º 1005816-27.2018.8.11.0003 VISTO. Faculto ao impetrante 

o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, esclarecendo o 

motivo da “Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso” integrar o polo 

passivo deste feito, já que a segurança pretendida consiste na imediata 

conclusão de processo administrativo instaurado perante o Instituto 

Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, 

com a concessão e implantação do benefício Aposentadoria Especial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 06 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007453-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRENDA LOPES DA SILVA (AUTOR)

LUCAS BRENO LOPES NEVES CORREIA (AUTOR)

JULIO MANOEL LOPES DA SILVA (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:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1007453-47.2017.8.11.0003 VISTO. JULIO MANOEL LOPES 

DA SILVA NETO, JULIANA BRENDA LOPES DA SILVA e LUCAS BRENO 

LOPES NEVES CORREIA ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

alegando que são filhos de ROSANGELA LOPES DE FARIAS, falecida em 

30 de Outubro de 2016. Consta na petição inicial que, no dia 23 de Outubro 

de 2016, às 19h20min, a genitora dos autores sofreu um acidente de moto, 

sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Atendimento do 

Hospital Municipal Antonio Santos Muniz. A vítima deu entrada naquela 

unidade às 19h57min, recebendo atendimento médico e sendo liberada 

logo em seguida. Ao amanhecer, já no dia 24 de Outubro de 2016, os 

Autores levaram a mãe novamente ao Pronto Atendimento, pois 

apresentava náuseas e vômitos, ocasião em que foi diagnosticado que a 

vítima tinha sofrido traumatismo craniano e fratura na clavícula, sendo 

encaminhada com urgência para a UTI do Hospital Regional. Lá chegando, 

foi encaminhada ao centro cirúrgico para realização de procedimento de 

emergência, pois apresentava um edema cerebral gravíssimo. Segundo a 

petição inicial, a falecida passou por uma cirurgia de urgência e foi mantida 

a sedação, porém não obteve melhora no quadro clínico, apresentando 

hiportermia, taquicardia, drive respiratório sem melhora no nível de 

consciência. No dia 30/10/2016 veio a falecer, sendo constatada a causa 

da morte: TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO, AÇÃO CONTUNDENTE, 

ACIDENTE DE MOTO. Os autores alegam que houve negligência médica no 

Pronto Atendimento no dia 23/10/2016, pois a falecida foi liberada sem 

qualquer diagnóstico ou exame mais minucioso que pudesse comprovar o 

traumatismo craniano. Em razão disso, requerem a condenação do 

Município de Rondonópolis a pagar, a título de danos morais, a quantia 

equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos para cada autor, bem como 

a prestação de alimentos mensais, correspondentes a dois terços (2/3) do 

salário mínimo a ser dividido entre os 03 filhos, a partir da data do óbito 

(30/10/2016) até a data em que cada filho completar 25 anos, equivalente 

ao valor atual de R$ 624,66 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta 

e seis centavos), totalizando 06 anos, 06 meses e 05 dias, no total de R$ 

48.723,48 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e 

oito centavos). Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

apresentou contestação, dizendo que o médico que atendeu a falecida no 

Pronto Atendimento adotou o procedimento de acordo com padrões 

técnicos de rotina, normais e adequados, de modo que não há que se falar 

em negligência, imprudência ou imperícia. Destacou que inexiste culpa do 

Município, “pois na hipótese vertente comprovado está que a pobre vítima 

mesmo fazendo uso de remédio controlado com quadros de cefaleia 

intensa, ingeria bebida alcóolica e saiu pilotando uma motocicleta sem ao 

mesmos ser habilitada, se a vítima estivesse se submetendo ao tratamento 

de sua patologia como deveria, não tomaria bebida alcoólica, que como 

sabido é incompatível com o uso de medicação controlada, o resultado 

fatal teria certamente sido evitado”. A parte autora não impugnou a 

contestação. Na fase de especificação de provas, os autores requereram 

o próprio depoimento pessoal, bem como do representante do Município, 

oitiva de testemunhas e perícia médica indireta para comprovar que a 

vítima não poderia ter recebido alta médica diante seu quadro de saúde, 

bem como que a mesma foi negligenciada no atendimento médico. Por sua 

vez, o réu informou que pretende colher o depoimento pessoal dos 

autores, sob pena de confesso, bem como produzir prova testemunhal 

com o fito de demonstrar as circunstâncias do fato e particularmente a 

inexistência de culpa do Poder Público Municipal no evento morte. É o 

relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Analisando os autos, verifica-se que não 

há questões processuais pendentes a serem decididas, de modo que 

declaro o feito saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o 

processo está em ordem. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS 

RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade 

probatória recairá sobre: a) a existência do suposto dano experimentado 

pelos autores, o nexo de causalidade e o possível valor dos danos 

pleiteados na petição inicial; b) identificação da suposta negligência 

médica no Pronto Atendimento no dia 23/10/2016, consistente na liberação 

da falecida sem qualquer diagnóstico ou exame mais minucioso que 

pudesse comprovar o traumatismo craniano. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (art. 357, III do CPC) Segundo a legislação consumerista, "Art. 6º- 

são direitos básicos do consumidor: (...) VII - o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada 

a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências." No entanto, em que pese à existência 

de relação de consumo no presente caso, a regra da inversão do ônus da 

prova (art. 6º, VIII do CDC) não pode ser aplicada em toda e qualquer 

ação. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova somente se justifica se 

houver hipossuficiência do consumidor quanto à produção de determinada 

prova, ou seja, quando o direito deste se coloca em risco em virtude da 

impossibilidade de acesso à prova pretendida. Além disso, é indispensável 

que se faça presente a verossimilhança das suas alegações. Do cotejo 

dos autos extrai-se que as partes instruíram a petição inicial e 

contestação com diversos documentos e pugnaram pela produção de 

prova oral em audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, entendo 

que não há que se falar em hipossuficiência dos autores em comprovarem 

o seu direito, notadamente porque a demonstração se dará por meio de 
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análise de documentos já apresentados com a petição inicial, depoimento 

pessoal dos autores e oitiva de testemunhas, não restando dificultado o 

seu acesso aos meios de prova do direito arguido. Consequentemente, a 

manutenção da regra geral quanto ao ônus da prova (art. 373, CPC/2015) 

é medida que se impõe, razão pela qual indefiro a inversão do ônus da 

prova. IV – DA PROVA PERICIAL. A despeito dos autores terem 

manifestado pela produção de prova pericial, entendo que a produção de 

prova em audiência e as provas documentais acostadas aos autos são 

suficientes para o deslinde da causa. Salienta-se que o magistrado dispõe 

de ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as 

medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito 

processual, mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua 

convicção. Neste sentido é a jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. PROVA 

PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE AO DESATE DO FEITO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DEMARCADA 

COMO TERRA INDÍGENA. 1.- Não implica cerceamento de defesa o 

indeferimento de prova pericial quando a documental é suficiente para o 

deslinde da causa, devendo o juiz indeferir as diligências que julgar inúteis 

ou procrastinatórias (art. 130 do CPC). 2.- Descabe em sede de ação 

possessória discutir-se a correção do procedimento administrativo de 

demarcação de terras. 3.- a Lei nº 6.001/73, em seu art. 19, afasta a 

possibilidade de utilização de interdito possessório contra a demarcação 

de terras indígenas” (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 379 PR 

2006.70.12.000379-3, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TERCEIRA 

TURMA, Publicação: D.E. 11/11/2009). Ademais, os autores sequer 

indicaram em que consistia a prova pericial indireta. Vale lembrar se os 

autores pretendem ouvir algum médico em audiência, essa providência já 

será adotada nesta decisão em capítulo próprio. Sendo assim, entendo 

que tal medida, além de desnecessária, apenas prejudicaria a celeridade 

do trânsito processual. Assim, INDEFIRO o pedido de prova pericial 

indireta, por ser desnecessário ao deslinde da causa. V - DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, por serem necessárias 

para o julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 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) Expeça-se mandado de intimação das testemunhas 

indicadas pelo Município de Rondonópolis: 1 - ETIANE GHLLERE DE 

SOUZA, biomédica - matricula nº 133744, servidora pública municipal; 2 

-ANDRE LUIZ SOUZA GONÇALVES HERMENEGILDO SABINO, servidor 

público municipal, ocupante do cargo de enfermeiro, matricula 118575; 3 - 

HENRIQUE PERGO CHILANTE, servidor público municipal, ocupante do 

cargo de médico. Requisitem-se, ainda, as citadas testemunhas. d) 

Intimem-se as partes para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, 

será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). e) Em 

substituição à perícia, determino a produção de prova técnica simplificada, 

consistente na oitiva de todos os médicos que tiveram contato com a 

vítima. Competirá ao Município de Rondonópolis indicar os nomes e 

endereços de todos os médicos que atenderam a vítima, a fim de que seja 

intimados por mandado para comparecerem na audiência de instrução. A 

parte autora também poderá indicar médico especialista para ser ouvido 

em juízo. Intimem-se todos as partes, advogados e Procuradores do 

Município. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 26 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005776-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA LARIOS DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA GONCALVES DE CARVALHO OAB - MT24611/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005776-45.2018.811.0003 VISTO. MÁRCIA MARIA 

LÁRIOS DE OLIVEIRA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em 

síntese, que prestou o concurso público realizado pela Prefeitura de 

Rondonópolis (Edital nº 001/2016-PMR), para o cargo de Secretário 

Executivo, tendo sido classificada em 9º lugar para o referido cargo. 

Informa que o concurso disponibilizou 2 (duas) vagas para o cargo 

Secretário Executivo e que os dois candidatos aprovados não tomaram 

posse, apesar de terem sido convocados por meio do Edital de 

Convocação nº 018-PMR. Aduz que as vagas disponibilizadas no certame 

encontram-se abertas até a presenta data, haja vista que não foram 

convocados os candidatos classificados no cadastro de reserva. Alega 

que diante da existência de vagas não preenchidas pelos candidatos 

aprovados passou a ter direito subjetivo à nomeação. Assevera que o 

Município deve ser compelido a investir a impetrante no cargo de 

Secretária Executiva, já que nenhum dos demais candidatos do cadastro 

de reserva manifestou interesse em pleitear as duas vagas disponíveis. 

Ao final, requer a concessão de liminar para que a impetrante seja 

imediatamente nomeada no cargo de Secretário Executivo, com lotação no 

Município de Rondonópolis. Requer, ainda, seja determinada a notificação 

do Município de Rondonópolis para fornecer o ato administrativo que 

tornou sem efeito a nomeação dos candidatos que não tomaram posse, 

bem como o quadro de vagas disponíveis no Município para o cargo de 

Secretário Executivo, incluindo-se as vagas não ocupadas por servidor 

efetivo e aquelas em que existam funcionários contratados 

temporariamente, mas sem servidor titular, nos termos do artigo 6º, 

parágrafo 1º, da Lei 12.016/2009 (Id. 14364070). É o relatório. Decido. O 

Mandado de Segurança é remédio excepcional, garantido 

constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a declaração que se 

dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou 

não a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo. A 

demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de 

segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente porque o 

mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. No caso, a impetrante pleiteia a sua nomeação 

imediata ao cargo de Secretário Executivo, para o qual prestou concurso 

público e foi classificada em nono lugar. Da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis 

promoveu concurso público para provimento de cargos públicos (Edital nº 

01/2016), ofertando 2 (duas) vagas de ampla concorrência para o cargo 

de Secretário Executivo, tendo sido a impetrante classificada em 9º lugar 

(Id. 14364728). Como se vê, a impetrante restou aprovada no concurso 

fora do número de vagas previstas no edital, o que, como sabido, lhe 

confere apenas mera expectativa de direito à nomeação. Todavia, a 

impetrante aduz que passou a ter direito subjetivo à nomeação em virtude 

de os candidatos aprovados (1º e 2º lugar) não terem tomado posse, 

apesar de terem sido convocados por meio do Edital de Convocação nº 

018-PMR. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 

direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do 

número de vagas previstas no edital na hipótese deste passar a figurar 

entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos melhor 

classificados. Vejamos: "O direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que 

passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de 

candidatos classificados em colocação superior. Precedentes." (RE 

946425 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento 

em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Ocorre que, na hipótese dos autos, 

mesmo que consideradas as alegadas desistências (duas), a impetrante 

não passaria figurar dentro do número de vagas previstas no edital. Ou 

seja, ela permanece classificada no certame, com mera expectativa de 

direito. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera 

expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 

(fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 
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daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade de que o 

candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 

posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). In casu, não há prova de que o 

impetrado vem, por via irregular, preenchendo o quadro de servidores, 

quando deveria contemplar aquele candidato validamente aprovado para 

ingresso no serviço público diante do que preconiza a carta constitucional, 

inexistindo, portanto, preterição. Como já dito, a mera expectativa de 

nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em 

direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do 

certame, há contratação de pessoal de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, o que não restou comprovado nos 

autos. Desse modo, a impetrante não comprovou seu direito líquido e 

certo, já que os documentos juntados não comprovam qualquer ilegalidade 

da autoridade coatora. Em sede de Mandado de Segurança, consoante já 

ressaltado, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a 

não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não 

se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores 

investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual 

deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não 

ocorreu no caso dos autos. Neste sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 70054109061, Segundo Grupo de 

Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi 

Moreira, Julgado em 12/04/2013)”. “MANDADO DE SEGURANÇA - 

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. 

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO MAGISTRADO 

-IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E 

CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- Inadequada a via do 

mandado de segurança quando não demonstrado, de plano, ofensa a 

direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do CPP, pode o 

Relator dispensar a requisição de informações à autoridade apontada 

coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser indeferido 

liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma Julgadora. 

3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da autoridade 

vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - MS: 

10000130450000000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 

13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 16/09/2013). O artigo 6º, §1º, da Lei do Mandado de 

Segurança – Lei nº 12.016/2009, somente permite o juiz ordenar a 

exibição de documento em poder da autoridade, repartição ou 

estabelecimento público quando comprovada a recusa, tendo em vista 

que, nesta hipótese, o impetrante foi impedido de pré-constituir a prova, 

situação não comprovada no caso em exame. A impetrante apesar de ter 

suscitado a aplicação do referido dispositivo legal, não demonstrou que o 

pedido de fornecimento de documentos foi, de fato, realizado, tampouco a 

eventual recusa da autoridade coatora, razão pela qual seu pedido de 

notificação do Município de Rondonópolis para fornecer determinados 

documentos (item II – Id. 14364070, p. 9) não merece acolhimento. Nessa 

direção é a jurisprudência do STJ: IMPETRANTE. POSSIBILIDADE DE 

EXIBIÇÃO ORDENADA POR OFÍCIO DO JUIZ. ART. 6º, §§ 1º e 2º DA LEI 

12.016/2009. AUSÊNCIA DE ELEMENTO COMPROBATÓRIO DE RECUSA 

DA AUTORIDADE COATORA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

PENA DE DEMISSÃO. ABANDONO DO CARGO. 1. A concessão do 

mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e 

certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão 

deduzida, não se admitindo dilação probatória. Com efeito, compete aos 

impetrantes juntar os documentos essenciais para o deslinde da 

controvérsia . 2. A nova lei do Mandado de Segurança, no art. 6º, §§ 1º e 

2º, repete, com ligeira modificação, o comando do parágrafo único do art. 

6º, da Lei 1.533/51, que prevê a possibilidade de o juiz ordenar, por ofício, 

a exibição de documento necessário a prova do alegado, nas hipóteses 

em que houver recusa da Administração. 3. In casu, não há qualquer 

elemento nos autos que comprove a eventual recusa da repartição pública 

ou da Autoridade indicada como coatora no fornecimento de qualquer 

documentação , o que inviabiliza o conhecimento do presente mandado de 

segurança, por ausência de prova préconstituída. Precedentes: AgRg no 

MS 10314/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ 17/10/2005; MS 3920/DF, Rel. 

Ministro ADHEMAR MACIEL, DJ 30/09/1996 . 3. Mandado de segurança 

liminarmente indeferido. Vistos. (STJ - MS: 15603, Relator: Ministro LUIZ 

FUX, Data de Publicação: DJ 01/10/2010). Dessa forma, não vislumbrando 

a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pela 

impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de 

plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem 

julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do 

que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

segunda-feira, 06 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005549-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)
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PROCESSO N º 1000684-23.2017.811.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 07/08/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005646-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE NOVAES GARSKE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

PEDRO RINALDO DE ARAUJO OAB - MT12293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005646-55.2018.8.11.0003 VISTO. ROSEANE NOVAES 

GARSKE ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira 

de Araújo, aduzindo, em síntese, que se inscreveu no concurso público 

destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva 

para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura de Rondonópolis, 

conforme Edital nº 01/2016-PMR, para concorrer uma das 18 (dezoito) 

vagas disponibilizadas para o cargo de Assistente Social, tendo sido 

classificada em 25º lugar para o referido cargo. Informa que os 

candidatos aprovados no 1º ao 18º lugar foram convocados por meio dos 

Editais de Convocações nº’s 003-PMR, 018-PMR e 019-PMR, porém os 

candidatos colocados em 2º, 4º, 6º, 7º, 10º e 12º lugar não se 

manifestaram e devem ser considerados como desistentes. Aduz que as 

candidatas Quiteria de Lima Melo e Sirlene Marins Guimarães, aprovadas, 

respectivamente, no 1 e 14º lugar foram nomeadas e posteriormente 

exoneradas a pedido. Alega que a desistência de 6 (seis) candidatos 

aprovados e a exoneração de outros dois gerou para ela o direito de ser 

convocada para ingressar no serviço público municipal, uma vez que 

passou a figurar dentro do número de vagas previstas no certame, na 17ª 

posição. Assevera que uma servidora ocupante do cargo de Analista 

Instrumental, perfil Assistente Social, foi aposentada, conforme Portaria nº 

22.479, de 11/08/2017, tornando vago mais um cargo de Assistente Social 

da Prefeitura. Sustenta, ainda, que a Prefeitura continua nomeando 

pessoal sem concurso para cargo em comissão de Assistente Social, 

dentro do prazo de validade, violando a regra constitucional do concurso 

público prevista no artigo 37, inciso II da CF/88. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda 

à nomeação da impetrante no cargo de Assistente Social do quadro 

pessoal da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, conforme Edital nº 

01/2016-PMR. É o relatório. Decido. O deferimento da liminar em sede de 

mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/09, está condicionado à demonstração da verossimilhança das 

alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). A concessão da medida constitui 

faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio 

e livre convencimento, dependendo o deferimento da relevância do 

fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na hipótese de 

se aguardar a providência final. No caso, a impetrante busca a sua 

nomeação ao cargo de assistente social, para o qual foi classificada em 

25º lugar, sob o fundamento de que possui direto líquido e certo à 

nomeação em razão da desistência de 6 (seis) candidatos aprovados e da 

exoneração de outros 2 (dois), o que fez com que a impetrante passasse 

a figurar dentro do número de vagas previstas no certame. De acordo com 

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito à nomeação 

também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas 

previstas no edital na hipótese deste passar a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos melhor classificados. Vejamos: 

"O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do 

número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as 

vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em 

colocação superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro 

Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 

9.8.2016). Da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se 

que o Município de Rondonópolis promoveu concurso público para 

provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 18 (dezoito) 

vagas de ampla concorrência para o cargo de Assistente Social, tendo 

sido a impetrante classificada em 25º lugar para o referido cargo (Id. 

14283994). Verifica-se, ainda, que os dezoito aprovados foram 

convocados para, no prazo máximo de 30 dias, assumirem os cargos de 

assistente social (Id. 14283985), mas em consulta ao site da Prefeitura de 

Rondonópolis foi possível confirmar a desistência das candidatas Tatiane 

Coelho Antunes, Soraide Isabel Ferreira, Raiany Ilaila Oliveira Nunes, Dilma 

Ferreira Leite Silva, Ronara Fixina Weimer e Vara Lúcia Moraes de Oliveira 

(2º, 4º, 6º, 7º, 10º e 12º lugar), pois além de o nome delas não constar na 

relação de servidores ativos, não foram encontradas as respectivas 

portarias de nomeação (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). Além disso, 

depreende-se das portarias acostadas no Id. 14284017 que as candidatas 

Quiteria de Lima Melo e Sirlene Marins Guimarães, aprovadas, 

respectivamente, no 1 e 14º lugar foram exoneradas a pedido. Neste 

contexto, conclui-se que a impetrante, de fato, passou a figurar dentro do 

número de vagas previstas no certame (em 17º lugar). De outro norte, 

sabe-se que o candidato aprovado em posição classificatória compatível 

com as vagas previstas no edital do concurso possui direito subjetivo à 

nomeação dentro do prazo de sua validade, tendo a administração pública 

discricionariedade de identificar o melhor momento, de acordo com a sua 

conveniência e oportunidade, para realizar as nomeações durante o 

período de validade do certame. No entanto, esse poder discricionário da 

administração é limitado na hipótese de contratação precária de terceiros 

durante o prazo de validade do certame, sendo que, nessa hipótese, gera, 

de imediato, direito líquido e certo à nomeação para os candidatos 

aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas no concurso. 

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do STJ: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. 

APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO. 

MANUTENÇÃO DE TERCEIRIZADO NAS FUNÇÕES DOS CONCURSADOS. 

DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM 

LIQUIDEZ E CERTEZA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO 

CONHECIDA. Não cabe falar em ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do 

Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de 

forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o 

caso da presente hipótese. 2. O Tribunal de origem, a quem compete 

amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção 

dos autos, assentou que não houve cerceamento de defesa; que é da 

agravante o ônus da prova, a qual é órgão da administração indireta; e 

que houve preterição de candidatos aprovados no certame, em razão da 

manutenção de contratos com empresas terceirizadas. 3. Entendimento 

insuscetível de revisão, nesta via recursal, por demandar apreciação de 

matéria fática, inviável em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/ 

STJ. 4. A Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a 

contratação precária de terceiros durante o prazo de validade do certame, 

por si só, gera direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados 

dentro do número de vagas disponibilizadas no concurso. Agravo 

regimental improvido” (AgRg no AREsp 497.292/RJ, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 

22/05/2014). In casu, os documentos juntados apontam que a 

administração pública municipal, durante o prazo de validade do certame, 

nomeou 7 (sete) profissionais para exercer o cargo em Comissão de 

Assistente Social do Núcleo de Apoio a Saúde da Família –NASF, 

conforme se infere das Portarias nºs 20.373, 20.390, 20.388, 22.604, 

22.666, 22.946 e 22.947 (Id. 14284001, p. 1/7). Em que pese a ocupação 

precária, no caso em tela, tenha ocorrido por nomeação em cargo em 

comissão, verifica-se, nesta fase inicial, que tais contratações tem como 

finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, uma vez que o 

cargo de assistente social não está relacionado dentre os cargos de 

provimento em comissão, conforme se denota do Anexo VI, da Lei 

Municipal nº 3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal dispõe 

que as funções gratificadas e os cargos de provimento em comissão 

necessários à estrutura administrativa da Prefeitura passam a serem os 

constantes do Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos cargos 

mencionados no aludido anexo podem ser nomeados em comissão, o que 

demonstra que as ditas nomeações possuem a nítida finalidade de 

preenchimento de cargos efetivos vagos. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a ocupação precária, 

por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício 

das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso 

público, configura desvio de finalidade, caracterizando burla à exigência 

constitucional do concurso público. Vejamos: “RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 

1º, DO RISTF. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO 

DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. A ocupação 

precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, de 

atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há 

candidatos aprovados em concurso público vigente, configura ato 

administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da 

ordem de classificação no certame, fazendo nascer para os concursados 

o direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição 

Federal (AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, 

DJe de 22.03.11). (Precedentes: RE n. 555.141-AgR, Relatora a Ministra 

Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; AI n. 777.644-AgR, Relator o 

Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o 

Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o 

Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o 

Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, 

Relator o Ministro Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” 

(STF, RE 614.438/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Data do julgamento: 

29/06/2012). Logo, a princípio, verifica-se que a ocupação precária dos 

cargos de assistente social, através das nomeações para exercer cargo 

em comissão, caracteriza uma verdadeira burla à exigência constitucional 

do artigo 37, II, da Constituição Federal, na medida em que, surge para a 

impetrante o direito subjetivo à nomeação. Assim, nesta fase de cognição 

sumária, resta demonstrada a ocorrência de preterição ao direito do 

candidato classificado no concurso público, o que impõe o deferimento da 

liminar pleiteada. Com essas considerações e, com fundamento no artigo 

7º, inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a ordem de segurança 

pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante no cargo de assistente social, 

para o qual foi classificada em 25º lugar no concurso realizado em 2016 

(Edital nº 01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016). Expeça-se o 

respectivo mandado para cessação dos efeitos do ato impugnado até o 

deslinde da presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim 

de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue 

necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do presente ao 

Município de Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, II). Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não 

informações, manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de 

dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à 

conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 03 de 

agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005942-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MIKAELE FERREIRA BELEM (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1005942-77.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

obrigação de não fazer com pedido liminar proposta por FERNANDA 

MIKAELE FERREIRA BELEM em face da COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA DE MATO GROSSO e outros. A autora atribuiu à causa o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais) (Id. 14449564, p. 7). A ação foi ajuizada perante 

a Justiça Federal, e, posteriormente, encaminhada a este juízo em virtude 

da decisão de Id. 14450838 – p. 3, que declinou da competência para uma 

das varas da Justiça Estadual de Rondonópolis-MT. É o relatório. Decido. 

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, 

consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta limitada às causas 

não excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a seguir 

transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta 

em discussão na demanda não apresenta complexidade, bem como, é de 

se convalidar que de acordo com a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz 

determinar se necessário a realização de exame técnico para o julgamento 

da causa, “in verbis”: “Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico 

necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá 

nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de 

saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 

da Lei n. 12.153/2009. Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em 

até cinco (5) dias antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor 

da causa apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo 

que afasta a competência deste juízo. Deste modo, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, 

nos termos do art. 1º, da referida Resolução nº 004/2014/TP. Com essas 

considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada 

em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor de um dos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos para um 

dos Juizados Especiais Cíveis para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 

quinta-feira, 2 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006076-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS GARCIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIA DOS SANTOS RODRIGUES CAMARGO OAB - MT10992/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1006076-07.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação de tutela proposta 

por MARCOS SANTOS GARCIA -ME em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 32.772,91 (trinta e dois 

mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos) (Id. 

14507339). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito 

federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta 

limitada às causas não excedentes do valor de 60 salários mínimos, 

conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não apresenta 

complexidade, bem como, é de se convalidar que de acordo com a 

Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz determinar se necessário a 

realização de exame técnico para o julgamento da causa, “in verbis”: “Art. 

4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou 

ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no 

caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de 

Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009. 

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias 

antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor da causa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 401 de 581



apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que 

afasta a competência deste juízo. Deste modo, considerando que nesta 

comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência 

para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do 

art. 1º, da referida Resolução nº 004/2014/TP. Com essas considerações, 

em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que 

dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos 

autos em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. 

Remetam-se os autos para um dos Juizados Especiais Cíveis para a 

distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, quinta-feira, 2 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005997-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. JOÃO RICARDO DA CRUZ ajuizou ação de manutenção do auxílio 

doença por acidente de trabalho e sua conversão em aposentadoria por 

invalidez acidentária com pedido de antecipação de tutela, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em 

síntese, que é segurado da Previdência Social por ter contribuído na 

qualidade de empregado na função de trabalhador braçal. Alegou que 

sofreu acidente de trabalho em junho de 2011 que causou fratura no 

cotovelo e perna direita, sendo colocado 4 parafusos no braço e um pino 

intramedular na perna devido a gravidade da fratura, razão pela qual 

recebe auxílio doença desde junho de 2011. Relatou que recentemente foi 

chamado pelo INSS para reabilitação, mesmo não havendo nenhuma 

melhora, pelo contrário, sua incapacidade está ainda mais aflorada. 

Asseverou se encontra incapacitado para o trabalho, mesmo porque os 

sintomas persistentes e incidentes da doença o impedem de exercer 

atividades profissionais e o retorno a atividade habitual será fator 

preponderante para acentuação dos sintomas. Assim, requereu a 

concessão de tutela antecipada para que o auxílio doença seja mantido. 

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e conversão do auxílio 

doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária (fls. 3/15). 

A ação foi distribuída no Juizado Especial Federal de Rondonópolis-MT, 

onde ocorreram os seguintes atos processuais: a) Realizou-se perícia 

médica em 13/05/2015, sendo o laudo acostado às fls. 44/49 do PDF. b) O 

requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos 

apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão do benefício 

por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos 

na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso 

destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos 

formulados na exordia (fls. 51/59). c) A magistrada da Vara Especializada 

Federal reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo para o 

processamento da presente ação, por se tratar de ação previdenciária 

oriunda de acidente de trabalho, declinando a competência em favor da 

Justiça Estadual (fls. 75/76). Distribuída a ação neste juízo, a parte autora 

foi intimidada para impugnar a contestação, manifestando-se as fls. 85/92. 

As partes foram intimadas para especificarem as provas que ainda 

desejam produzir, mas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação 

(certidão de fls. 97). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Pelo exame 

dos autos, anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser mantido o pagamento 

do benefício auxílio-doença previdenciário e, posteriormente transformado 

em aposentadoria por invalidez acidentária, sob a alegação de que estaria 

incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas de acidente 

de trabalho. Pois bem. O benefício de auxílio-doença pretendido está 

disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao 

segurado que esteja incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) 

dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, 

equivalente a doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio 

doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o 

caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o 

seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos.” Observo que o auxílio doença é devido quando houver 

sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, 

consolidando a incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no 

caso destes autos. No caso dos autos, o exame pericial, realizado em 

13/05/2015, apontou que o autor apresenta nos membros superiores: 

cicatriz cirúrgica em cotovelo direito, ausência de movimentos de flexão e 

extensão do cotovelo direito, força diminuída em membro superior direito, 

movimentos de pinça preservados, ausência de déficiti sensitivo. Nos 

membros inferiores: presença de cicatriz cirúrgica em perna esquerda, 

musculatura preservada bilateral, flexão e extensão preservados bilateral, 

força preservada, ausência de déficiti bilateral, pulsos periféricos 

presentes (fls. 45 e 47). O referido exame aponta, ainda, que a 

incapacidade do autor é parcial e permanente, ou seja, está incapacitado 

para exercer atividades laborais que exijam esforço físico de moderado a 

intenso, movimentos repetitivos de membros superiores, elevação de 

ombro, deambular longas distâncias, posição ortostática por tempo 

prolongado (fls. 47/48 – itens 3 e 4). Quanto a possibilidade de reabilitação 

para outra atividade que não a habitual (extração florestal e geral), a perita 

foi enfática ao afirmar que “há possibilidade de reabilitação profissional 

para outra atividade que lhe garanta subsistência e que o periciando está 

fazendo o EJA a pedido do INSS para futura reabilitação (fls. 48 – itens 4.2 

e 4.3). Diante do exposto, é possível concluir que desde a concessão do 

benefício auxílio doença concedido ao autor, por meio do NB nº 

547.147.764-9, o que se deu em 26/06/2011 (fls. 63), até a realização a 

data da realização do exame pericial (13/05/2015 – fls. 49) ele ainda se 

encontrava incapacitado para o exercício da atividade profissional habitual 

(extração florestal e geral), já que sua incapacidade, apesar de parcial, 

também é permanente. Por isso, diante do seu não restabelecimento para 

o exercício de sua atividade habitual, não pode o INSS suspender o 

pagamento de auxílio doença percebido até que o processo de reabilitação 

profissional definitivo seja concluído, por força do contido no art. 62 em 

conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91, transcritos abaixo: “Artigo 62: O 

segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). Nesse sentido: 

“AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARA A 

ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO 

DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. O requerente propôs ação pedindo 

a condenação do INSS a restabelecer auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez. A sentença reconheceu incapacidade 

definitiva para a atividade habitual e, com base nas condições pessoais, 

descartou a possibilidade de reabilitação profissional. Assim, julgou 

procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria por 

invalidez. 2. A Turma Recursal, por sua vez, mediante análise 

fundamentada da matéria fática, considerou que a limitação funcional 

atestada no laudo pericial e as condições pessoais do requerente não 

autorizavam a concessão de aposentadoria por invalidez. Por outro lado, 

reconheceu que o laudo pericial atestou incapacidade para a atividade 

habitual de tratorista em razão de cegueira monocular. O colegiado, porém, 

reformou a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido. Assim, o 

requerente ficou sem aposentadoria por invalidez e sem auxílio-doença. 3. 

O acórdão paradigma da TNU dispõe que comprovada a incapacidade 

para o desempenho da atividade habitual do segurado, torna-se devido o 

benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, art. 59, caput), ainda que 

aquele, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, seja 

suscetível de reabilitação profissional. O acórdão recorrido divergiu desse 

entendimento porque, mesmo admitindo incapacidade para a atividade 

habitual, deixou de reconhecer direito ao auxílio-doença. Incidente 
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conhecido. 4. O segurado acometido de incapacidade parcial definitiva 

para sua atividade habitual tem direito a receber auxílio-doença até ser 

reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação 

funcional,consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91. Assim, a 

perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o 

auxílio-doença até que o processo de reabilitação profissional seja 

concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal firmado como premissa de fato 

que o requerente está definitivamente incapacitado para a atividade 

habitual, não há necessidade de reexame de fatos para decidir pela 

existência do direito ao restabelecimento do auxílio-doença. 6. Pedido 

provido para reformar o acórdão recorrido, condenando o INSS a 

restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação do benefício. 

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para efeito de correção 

monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 5º 

da Lei nº 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 5027305020094058401, Relator: 

JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 

25/04/2012, Data de Publicação: DOU 25/05/2012). “AGRAVO INTERNO - 

PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - 

CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA 

DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS 

DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se 

infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a 

suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males 

cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da 

concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com 

limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) 

Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 

394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha 

Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10). Todavia, quanto ao pedido de 

conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, o 

laudo pericial confirmou que o autor é suscetível de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade compatível com suas 

limitações, devendo, portanto, ser encaminhado à reabilitação profissional. 

Portanto, enquanto pendente a possibilidade de o autor passar por 

reabilitação profissional, notadamente quando sua incapacidade, apesar 

de permanente, é parcial, não há que se falar em conversão imediata do 

auxílio doença em aposentadoria por invalidez. TUTELA DE URGÊNCIA. 

Quanto ao pedido de tutela antecipada, analisando os autos, não se 

vislumbra a urgência da medida, haja vista que o requerente já está sendo 

beneficiado pelo auxílio doença (fls. 63 do PDF), não havendo, portanto, 

que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Por essa razão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pelo 

autor. Ante o exposto e com arrimo no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por 

JOÃO RICARDO DA CRUZ contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar que o requerido 

mantenha o auxílio doença por acidente de trabalho já concedido ao autor 

autora em 26/06/2011 (NB 547.147.764-9) até que o segurado seja 

considerado apto para exercer outra atividade laboral compatível com a 

sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). Isenção do pagamento 

de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, 

parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Todavia, condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §3º, I e §4º, III, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. 

Rondonópolis-MT, terça-feira, 7 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004235-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004235-74.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO Intime-se o BANCO 

BRADESCO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a 

resposta aos embargos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 7 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005922-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1005922-86.2018.8.11.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se pretendem produzir outras 

provas perante este Juízo, justificando, em caso positivo, o motivo da 

produção da prova, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

segunda-feira, 30 de julho de 2018 . FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005684-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LUCAS DUETI SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1005684-67.2018.8.11.0003 VISTO. CAIO LUCAS DUETI 

SANTOS ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que foi 

classificado em 34º lugar no concurso público realizado pelo requerido 

(Edital nº 001/2016-PMR) para o cargo de Assistente de Apoio à Gestão, 

cargo ao qual o certame ofertou 30 (trinta) vagas. Aduz que os 30 (trinta) 

candidatos aprovados foram convocados, porém apenas 26 (vinte e seis) 

aprovados tomaram posse. Acrescenta que, dentre os candidatos 

empossados, 02 (dois) já foram exonerados e 01 (um) ocupa cargo em 

comissão. Alega ter direito à nomeação, pois foi classificado na 34ª 

posição e 06 (seis) vagas previstas no edital não foram preenchidas pelos 

candidatos aprovados. Ao final, requer a concessão de tutela provisória 

de urgência, para que o requerido proceda à imediata convocação e 

nomeação do requerente no cargo de Assistente de Apoio à Gestão, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O 

autor busca a sua nomeação ao cargo de Assistente de Apoio à Gestão, 

para o qual foi classificado em 34º lugar no concurso realizado pela 

Prefeitura de Rondonópolis no ano de 2016 - Edital nº 001/2016-PMR. 

Ocorre que, na data de 27 de julho de 2018, o autor foi convocado, por 

meio do Edital de Convocação nº 036-PMR, publicado no DIORODON nº 

4.252, para apresentar-se munido de determinados documentos para a 

devida nomeação no cargo de Assistente de Apoio à Gestão, de acordo 

com o Edital 001-002/006- 007/2016 PMR. Dessa forma, resta clara a 

perda do objeto desta demanda, uma vez que o objeto desta ação já foi 

alcançado na via administrativa; de modo que não há nenhum interesse 

processual no prosseguimento deste processo, o que impõe a extinção do 

feito sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de 

agir. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO 

DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir surge da necessidade 

de obter através do processo a tutela e proteção ao interesse substancial 

(ou primário). Restando ausente o interesse jurídico, também chamado de 

interesse de agir, que deve estar presente durante todo o curso do 

processo, não mais terá utilidade a prestação jurisdicional, circunstância 

que atrai a norma do art. 462, do Digesto Processual Civil. Hipótese em que 

a parte embargante realizou o pagamento integral da dívida, circunstância 

que evidencia não mais existir, in casu, a referida utilidade-necessidade, 

eis que diante da situação fática em questão, restou configurada a perda 

superveniente do interesse de agir, o que enseja a perda de objeto da 

presente demanda, por ausência de uma das condições da ação. 
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Precedentes citados: TRF-1. AC 0034219-8.2010.4.01.3500, Relatora 

Juíza Federal HIND GHASSAN KAYATH, Sexta Turma, e-DJF1 05/08/2013; 

TRF-1. AC 200435000005932. Relator JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARO 

DE OLIVEIRA. 5ª Turma Suplementar. e-DJF1 20/07/2011). Processo 

extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, 

restando prejudicado o recurso de apelação” (TRF-2 

00077310720074025110 0007731-07.2007.4.02.5110, Relator: VERA 

LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 11/03/2016, 8ª TURMA 

ESPECIALIZADA). Com essas considerações, com fundamento nos 

artigos 330, III e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, porquanto verificada a perda do objeto da demanda. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais. 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, tal 

obrigação (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios, tendo 

em vista que o requerido sequer foi citado. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P. R. I. C. 

Rondonópolis-MT, sexta-feira, 03 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282861 Nr: 6372-42.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACL, JGJ, DFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAQUIM GARCIA JUNQUEIRA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido DARCY FAUSTINO 

JUNQUEIRA, 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: 26/11/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

AMAZONAS COURO LTDA, JOAQUIM GARCIA JUNQUEIRAE 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: 670/2001.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/10/2001

 - Valor Total: R$ 7.887,90 - Valor Atualizado: R$ 7.887,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Visto.Com fundamento no artigo 267, § 1º do CPC, 

intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.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 das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719323 Nr: 354-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PETER JOHANNES RIETJENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação formulada 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO.HOMOLOGO o cálculo elaborado pela 

Contadoria no importe de R$ 2.548,26 (fls. 193/195).Proceda-se a imediata 

liberação do valor depositado às fls. 54, em favor do exequente PETER 

JOHANNES RIETJENS, conforme determinado na sentença (fls. 135-v), na 

conta indicada às fls. 181. Após o trânsito em julgado desta decisão, em 

atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 281657 Nr: 5077-67.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES PAULO RAF LTDA, RESINA & MARCON 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RESINA F. DE OLIVEIRA - 

OAB:4.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:4248/MT

 Intimação da parte Exequente para efetuar o pagamento de diligência, vez 

que os valores de diligências para que os Oficiais de Justiça cumpram os 

mandados deverão ser pagos pela parte requerente. Para providenciar o 

pagamento da diligência a parte deverá acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, preencher os campos, e 

posteriormente juntar o recibo original e a cópia do comprovante de 

depósito nos autos. Observando-se que é um valor para cada ato, tudo 

conforme Provimento 07/2017 CGJ/MT .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 708514 Nr: 3370-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, CLAIRTON 

PIEROZAN MAGALHAES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHAES, ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA 

REGINA MAGALHAES, ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT/4635

 VISTO

Compete ao exequente requer a habilitação do seu crédito perante os 

autos de Falência.

Assim, indefiro o pedido de fls. 48.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445162 Nr: 344-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS, LUCINEIDE 

LEAL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DE REGULACAO DE 

RONDONOPOLIS, APARECIDA PEREIRA, VALDECIR FELTRIN, SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAUDE DA CIDADE DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:MT/7.838-A, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

344-09.2011.811.0003, Protocolo 445162, 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): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 743197 Nr: 3930-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:6.053-B

 VISTO

Intime-se VANDIR APOLINÁRIO FILHO do despacho de fls. 83.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 355497 Nr: 10474-68.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA RIBEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 10474-68.2005.811.0003 - CÓDIGO: 355497

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.

EXECUTADOS: PEDREIRA RIBEIRO LTDA.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados PEDREIRA RIBEIRA LTDA , na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 15:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Uma área de terreno para construção, com 1.315,89 metros 

quadrados, constituída pelo lote n° 2 da quadra n° 25, do loteamento 

denominado Jardim Ipanema, na zona suburbana desta cidade, dentro dos 

seguintes limites e confrontações: frente medindo 20,00 metros, 

confrontando com a Av. Rio Vermelho, pelo lado direito medindo 65 

metros, confrontando com o lote n° 01; pelo lado esquerdo medindo 66 

metros, fazendo esquina com Av. rui Barbosa, e pelos fundos medindo 

20,09 metros, confrontando com o rio Vermelho.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),

 *A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Avenida Rio Vermelho, QD 25 Lote 02, Jardim 

Ipanema, Rondonópolis (MT).

ÔNUS: R.3/4.173 – PENHORA, credor RIO VERMELHO VEÍCULOS S/A; 

R.4/4.173– PENHORA, FAZENDA NACIONAL, PROCESSO N° 14.539/97; 

R.5/4.173 – PENHORA, CREDOR FAZENDA NACIONAL PROCESSO N° 

1414; AV.09/4.173 – PENHORA, CREDOR MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, 

PROCESSO N° 5397/2003;

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O 

valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados PEDREIRA 

RIBEIRO LTDA., na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges 

se casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de 

seu Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; 

proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 

anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 7 de agosto 

de 2018.

 Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 356178 Nr: 11167-52.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
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AUTOS Nº.11167-52.2005.811.0003 - CÓDIGO: 356178

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.

EXECUTADOS: JOSÉ ALVES DE MEDEIROS.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados JOSÉ ALVES DE MEDEIROS, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 15:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Uma área de terreno para construção, constituída pelos lotes n° 

14 da quadra n° 01, com 489,50 metros quadrados do loteamento 

denominado Cellos, na zona suburbana desta cidade, medindo 22,00 

metros de frente por igual aos fundos, por 44,50 metros de extensão de 

ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente para 

à Rua Domingos de Lima, pelo lado direito confrontando com os lotes n° 18 

e 24, pelo lado esquerdo com o lote n° 12; e aos fundos com o lote n° 23 e 

pare do lote n° 04, melhor descrito na matricula 21.800 do CRI de 

Rondonópolis (MT).

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),

 *A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Domingos de Lima, Quadra 01, Lote 14, 

Loteamento Cellos, Rondonópolis (MT).

ÔNUS: R.5;6;7/21800 – HIPOTECA CEDULAR DE 1;2°;3°° GRAU, credor 

BANCO AMERICA DO SUL

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOSÉ ALVES DE 

MEDEIROS., na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se 

casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 7 de agosto 

de 2018.

 Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 354189 Nr: 9184-18.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIT SADANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 9184-18.2005.811.0003 - CÓDIGO: 354189

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.

EXECUTADOS: TOKIT SADANO.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados TOKIT SADANO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 15:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Uma casa residencial e seu respectivo terreno MATRICULA 

16.060, com área de 330,00 m², constituída por parte do lote n° 12 da 

quadra n°31, com área de 160,00 m², e parte do lote 16 da quadra n° 31, 

com área de 170,00 m², que anexos perfazem a área total acima de 

330,00 m², situada na zona urbana desta cidade, dentro dos seguintes 

limites e confrontações: Frente para Av. Ponce de Arruda, medindo 8,50 

metros, pelo lado direto medindo 28,00 metros, confrontando com terrenos 

de João Valente de Figueiredo; pela linha do fundos medindo 20,00 metros 

com parte do mesmo lote; daí deflete á direita na distancia de 8,00 metros 

confrontando com parte do mesmo lote de propriedade de Joaquim da 

Silva Lima, ou quem de direito; finalmente deflete á esquerda na distancia 

de 20,00 metros confrontando com Joaquim da Silva Lima ou quem de 

direito.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais),

 *A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua João Ponce de Arruda n°1742, Centro, 

Rondonópolis (MT).

ÔNUS: R.6/16.060 – HIPOTECA DE 1° GRAU, credor CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL; R.7/16.060 – PENHORA, CREDOR KITIJI SADANO JUNIOR E 

OUTROS, PROCESSO N° 1350/99; R.8/16.060 – PENHORA, CREDOR 

GERALDO ROBERTO PESCE, PROCESSO N° 544/2005; AV.10/16.060 – 

PENHORA, CREDOR MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, PROCESSO N° 

722984; AV.11/16.060 – PENHORA, CREDOR MUNICIPIO DE 

RONDONÓPOLIS, PROCESSO N° 765466;

LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 
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lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados TOKIT SADANO, 

na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se casados 

forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 7 de agosto de 2018.

 Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 290282 Nr: 4761-20.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 4761-20.2002.811.0003 - CÓDIGO: 290282

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.

EXECUTADOS: JOSE GOMES DA COSTA.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados JOSE GOMES DA COSTA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 15:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Um lote de terreno para construção, sob lote n° 14, da quadra n° 

73, no loteamento denominado JARDIM TROPICAL, neste município, com 

área de 300,00 m², medindo 10 metros de frente por 30 metros de 

extensão de ambos os lados, no imóvel possui uma edificação residencial 

de 196 m² em razoável estado de conservação, e Não possui matrícula, 

estando inclusa no registro do Loteamento sob n° 01, na Matrícula n° 

6.860, em 28/05/1979, conforme consta no auto de avaliação.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte e mil reais).

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Vereador Lucas Pacheco de Camargo, 

n° 1739, Jd Tropical, Rondonópolis (MT).

ÔNUS:

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOSE GOMES DA 

COSTA, na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se 

casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 7 de agosto 

de 2018.

 Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 289724 Nr: 4218-17.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RICARDO PINTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
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AUTOS Nº. 4218-17.2002.811.0003 - CÓDIGO: 289724

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.

EXECUTADOS: AIRTON RICARDO PINTO MARTINS

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados AIRTON RICARDO PINTO MARTINS , na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 15:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Um terreno para construção, com 230 mts2, desmembrado do 

lote s/n° do agrupamento A, situada na zona suburbana desta cidade, 

medindo 10,00 metros de frente por igual dimensão de largura na linha de 

fundos, por 23 metros de extensão de ambos os lados, dentro dos 

seguintes limites e confrontações, Frente para rua Raimundo de Matos, 

pelo lado direito, com terrenos de Gerselino Pinheiro da Cunha, e sua 

mulher, pelo lado esquerdo, com terrenos de Arino Correa e pelos fundos, 

com terrenos de Ilson Correa. Segundo auto de avaliação no local existe 

uma casa não desabitada e totalmente destruída sem valor comercial.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais),

 *A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Avenida Raimundo de Matos n° 2.826, 

Rondonópolis (MT).

ÔNUS: R.6/3.605 – HIPOTECA, credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 

R.10/3.605– PENHORA, FAZENDA NACIONAL, PROCESSO N° 14.539/97; 

R.5/4.173 – PENHORA, CREDOR FAZENDA NACIONAL PROCESSO N° 

1414; AV.09/4.173 – PENHORA, CREDOR MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, 

PROCESSO N° 5397/2003;

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados AIRTON RICARDO 

PINTO MARTINS., na pessoa de seu Representante Legal; e seus 

cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na 

pessoa de seu Representante Legal; bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Rondonópolis - MT, 7 de agosto de 2018.

 Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 445432 Nr: 614-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO WINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, por meio do advogado constituído, acerca 

do alvará expedido n. 410173-1 e 422317-9, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 743197 Nr: 3930-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:6.053-B

 Intimação de VANDIR APOLINÁRIO FILHO para manisfer-se nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804171 Nr: 15974-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Intimação da parte Exequente por meio dos advogados constituídos Dr. 

Eduardo Fraga Filho, OAB/MT nº 6.818 e Drª Cristiane Gonçalves da Silva, 

OAB/MT nº 15.471, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do laudo pericial de fls. 276/304.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 424559 Nr: 6719-94.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S G DE CARVALHO, SAVIO GARCIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682-B

 Vistos etc.,
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O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propõe execução fiscal em face S G DE CARVALHO e SAVIO 

GARCIA DE CARVALHO, 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. 103.

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 pelos executados.

Por derradeiro, DETERMINO o desbloqueio dos veículos penhorados - fl. 

82.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767309 Nr: 1008-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS BACAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através do seu procurador, para que 

efetue o pagamento do valor remanescente relativo ao débito perante o 

Municipio no valor de R$ 980,86 (novecentos e oitenta reais e oitenta e 

seis centavos)

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003207-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOMIG TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE CARLOS SARTORI (EXECUTADO)

JAMILIO ADOZINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública rejeitou, por ora, os bens dados em 

garantia pela executada em razão da não obediência da ordem de penhora 

e, por conseguinte, requer seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema 

BACEN-JUD, do valor de R$ 348.186,25 (trezentos e quarenta e oito mil, 

cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em contas bancárias 

dos executados, RODOMIG TRANSPORTES LTDA-EPP – CNPJ 

04.323.201/0001-80, JOSE CARLOS SARTORI – CPF 370.529.779-15 e 

JAMILIO ADOZINO DE SOUZA – CPF 387.324.839-53. Dessa forma, 

considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c 

art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema 

Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no art. 854 

do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva parcial ou 

total, será realizada a transferência para a Conta Única Judicial, com os 

seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente ou 

constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se 

os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda 

no sistema Apolo para evitar futuras nulidades. c) Existindo a 

manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos 

com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso 

do prazo legal para apresentação dos embargos. 2) BACENJUD 

NEGATIVO a) Se negativas a pesquisa pelo sistema (BACENJUD), defiro o 

pedido de penhora dos tratores ofertados pelo executado. Se for o caso, 

expeça-se mandado para penhora e avaliação dos bens indicados, 

devendo ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados 

ou onde houverem sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, 

caso reste a penhora positiva, intime-se a parte executada para oferecer 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, 

aguarde-se o prazo para embargos. 6) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) 

Se restarem negativas as tentativas de penhoras, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito sobre os bens 

indicados ou indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão dos autos. b) Se inerte a exequente, 

suspenda-se os autos por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da LEF. b) 

Transcorrido o prazo supra de suspensão, intime-se a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada de buscas 

via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já 

arquivado por 1 (um) ano e inexistindo a indicação de bens passíveis de 

penhora, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do 

prazo prescricional. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 314477 Nr: 5705-57.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISMAR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:10081

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. Sem preliminares arguidas ou vícios 

procedimentais a serem saneados, passo ao mérito. 2.1 Mérito. 

Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular 

cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da 

autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o 

crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal. 2.1.1. 

Materialidade dos delitos de homicídio consumado e tentado. (...) 2.1.2. 

Dos indícios de autoria. (...) 2.1.3. Da qualificadora. (...) 2.1.4. Do meio que 

dificultou a defesa da vítima. Relata a denúncia que fora utilizado recurso 

que dificultou a defesa do ofendido. Durante a oitiva das testemunhas, 

restou demonstrados elementos que, se verdadeiros, caracterizaram a 

dificuldade da vítima em se defender, posto que o mesmo foi surpreendido 

com disparos pelas costas. Desta forma, a qualificadora deve ser 

apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão. 3. 

Dispositivo. PRONUNCIO Fernando Carlos de Oliveira Souza para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos 

delitos do art. 121, §2º, inciso IV e art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, 

também do CP, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior
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 Cod. Proc.: 652851 Nr: 2411-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO TEODORO SOUZA, PAULO 

HENRIQUE TEODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-0

 1. Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia, fls. 09/11, em desfavor de Marcos 

Paulo Teodoro Souza e Paulo Henrique Teodoro de Souza, como incursos 

nos artigos 14 da Lei 10.826/2006 e artigo 121, §2º, I c/c art. 14, II, ambos 

do Código Penal na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal. 

Consta da exordial acusatória que, em data incerta, entres os dia 21 ou 22 

de agosto de 2015, por volta das 15:00 horas, no estabelecimento 

comercial denominado. “Bar Esquinão”, situado na Rua D, esquina com a 

Avenida “A”, nº 4.370, Jardim Morumbi, nesta cidade os denunciados por 

vingança, tentaram matar a vítima Maria Estela dos Santos, desferindo 

contra ela disparo de arma de fogo. Na ocasião o denunciado Paulo 

auxiliou materialmente o codenunciado Marcos, dirigindo-se com ele até o 

local dos fatos, onde permaneceu aguardando na condução de veículo 

automotor, incumbido de dar ao seu comparsa guarida para fuga. O 

codenunciado Marcos, por sua vez incumbiu-se da execução do crime, 

tendo invadido o local armado com revólver e efetuado disparo contra a 

vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade dos 

agentes, consistentes em erro de pontaria e na falha da arma de fogo 

para realizar outros disparos.

 A denúncia foi recebida, fls.100. Os acusados apresentaram resposta à 

acusação, fls. 105/114, apontou em sede de preliminar a ausência de justa 

causa quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, postulou ainda, a 

improcedência da exordial nos termos do art. 386, V do CPP. 

Subsidiariamente, no caso de entender haver provas suficientes para a 

sentença de pronúncia requereu o afastamento da qualificadora do motivo 

torpe. Instado a manifestar-se o representante ministerial opinou pelo não 

acolhimento dos argumentos sustentados pela defesa. As preliminares 

arguidas foram afastadas, fls. 141/141v, realizou-se audiência de 

instrução e julgamento, fls. 152/160.

 Encerrada a instrução probatória, o representante do Ministério Público 

apresentou suas alegações finais, requerendo a pronúncia em face dos 

acusados nos moldes da exordial. A defesa, por sua vez, requereu a 

impronúncia ou o afastamento da qualificadora. Eis a síntese do 

necessário.

2. Fundamentação.

2.1. Mérito.

Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular 

cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da 

autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o 

crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal.

2.1.1. Materialidade do delito de tentativa de homicídio.

 A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, 

nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida 

imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no 

homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do 

ataque na tentativa incruenta.

 No caso sob exame, é evidente tal requisito bastando, para sustentar a 

verdade dos fatos, o boletim de ocorrência, fls. 17/19 e 20/22, termo de 

reconhecimento fotográfico de pessoa, fls. 55/58.

 Ainda quanto à materialidade do delito tentativa de homicídio, verifica-se 

da descrição dos fatos contida na denúncia, bem como das provas 

produzida nos autos que, após a desavença, foram efetuados vários 

disparos de arma de fogo na direção de Maria Estela dos Santos.

 2.1.2. Dos indícios de autoria em relação ao réu Marcos Paulo Teodoro 

Souza.

Para a decisão de pronúncia é necessário não somente a prova da 

ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio 

Fabbrini Mirabete leciona:

“É necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, 

elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado 

cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, 

depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de 

admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a 

autoria que se exige para a condenação.”

 Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia 

não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

Existência legal que os indícios sejam suficientes, sérios, para que se 

possa pronunciar um acusado de crime doloso contra a vida. STJ – RSTJ 

81/344. Sendo vagos e frágeis os indícios da participação do co-autor, 

não pode ser mantida a pronúncia, conforme ensinamento da doutrina. 

Precedentes jurisdicionais. Inteligência do art. 409 do CPP. Recurso em 

sentido estrito provido para impronunciar o agente. TJRS – RJTJERGS 

175/88

Para pronúncia não são suficientes indícios extremamente frágeis, vagos, 

imprecisos. TJSP – RT 686/327

 Passo tais considerações para motivar a pronúncia do acusado Marcos.

Conforme consta da exordial acusatória, o réu Marcos se dirigiu até o local 

dos fatos acompanhado pelo seu irmão Paulo. O codenunciado Marcos, 

incumbido da execução do delito, invadiu o local municiado de um revólver 

e efetuou disparo contra a vítima. Esta versão é dada pela oitiva das 

testemunhas, tanto na fase judicial quanto inquisitiva.

 Apesar de o acusado negar que os fatos ocorreram da forma narrada na 

exordial, à versão por ele apresentada é individual, destoando por 

completo dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual. E 

além disso, em momento algum o acusado nega que esteve no local dos 

fatos no dia e horários apontados, tão somente, descreve os fatos de 

maneira favorável a ele e seu irmão.

Anoto, por outro lado que, na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio 

pro societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação 

do tribunal popular. Nesse sentido é a lição de Fernado Capez:

“A fase da denúncia vigora o princípio in dúbio pro societate¸ uma vez que 

há mero juízo de suspeita, não de certeza, O juiz verifica apenas se a 

acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. 

Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois 

há juízo de mera prelibação”.

Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerra no juízo de 

admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento 

da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.

Não sendo cabíveis longas discussões, sob pena de adentrar a 

competência do Tribunal Popular do Júri, induzindo-o a formar juízo de 

culpabilidade.

Até porque, conforme disto acima, existindo dúvida sobre a situação de 

fato que consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do in dúbio 

pro societate, pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri o 

qual é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

 Desta feita, torna-se inquestionável a materialidade do delito e estando 

presentes os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio 

tentado, necessário assegurar a competência constitucional do Tribunal 

do Júri para análise do caso sub judice, devendo eventuais teses da 

defesa, serem objeto de estudo do Conselho de Sentença, bem como do 

suposto privilégio, conforme informado pela defesa em seus memoriais 

finais.

 2.1.3. Dos indícios de autoria em relação ao réu Paulo Henrique Teodoro 

de Souza.

Pois bem, no que tange aos indícios de autoria em relação ao réu Paulo 

Henrique, apesar do mesmo negar a participação delitiva, de que ele e seu 

irmão que foram ameaçados pela vítima, as testemunhas inquiridas em 

ambas as fases processuais, afirmaram que o mesmo auxiliou 

materialmente seu irmão, tendo em vista que esse se dirigiu até o local dos 

fatos conduzindo o veículo automotor incumbiu-se de dar guarida para 

fuga.

Assim, há vários elementos de que a participação na autoria delitiva recai 

também no denunciado Paulo, mais acentuada no depoimento das 

testemunhas posto que conforme dito anteriormente .

Anoto por fim, que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro 

societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do 

tribunal popular.

 2.2. Da qualificadora.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do 

delito de homicídio, com as seguintes qualificadoras: motivo torpe (art. 121, 

§2º, I, do CP).

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas 

na denúncia, seguem o mesmo posicionamento, que em caso de indícios 
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de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. 

Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar 

a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras 

também vige o princípio in dubio pro societatis.

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS 

CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA 

POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO 

TRIBUNAL DO JÚRI.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 

orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no 

sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de 

recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia 

constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese 

em que se concede a ordem de ofício. 2. A decisão que submete o 

acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no 

que se refere às qualificadoras do homicídio, conforme estabelece o art. 

93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. As qualificadoras propostas na 

denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, 

mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo 

indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, 

deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do 

Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. 4. 

Hipótese em que o acórdão impugnado fundamentadamente faz referência 

às provas que indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo 

fútil, o que torna imperioso a manutenção da referida qualificadora, 

cabendo ao juiz natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua 

incidência, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.5. Habeas 

corpus não conhecido. STJ – 5ª Turma – HC 228924/RJ – Rel. Min. Gurgel 

de Faria – julg. 26/05/2015, pub. DJe 09/06/2015.

2.2.1. Do motivo torpe.

Alega a acusação que a tentativa de homicídio em face de Maria Estela 

ocorreu por motivo de vingança, pois, em meados de 2011, a ofendida e 

seu esposo à época, foram acusados de ter ceifado a vida do genitor dos 

acusados.

A qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, 

deve ser admitida, vez que há indícios reais de que o motivo para que os 

acusados tentassem contra a vida da ofendida, deu-se aparentemente por 

vingança.

 Sou saber que há entendimento que de que a vingança, por si só, não 

configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento 

restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes. (SCHMITT, 

Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209). Logo, a vingança não caracteriza 

automaticamente a torpeza.

 Portanto deve ser apreciado no caso concreto, razão pelo qual entendo 

que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.3. Dos crimes conexos.

No que tange aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, 

estabelece o artigo 78, I, do CPP, que a competência constitucional do 

Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem 

relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.

A respeito de tal tema Renato Brasileiro de Lima leciona, “Ao pronunciar o 

acusado, deve o magistrado se ater a imputação pertinente ao crime 

doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação a 

infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação 

principal. Logo, se o magistrado entender que há a prova da existência do 

crime doloso contra a vida a indícios suficientes de autoria, deverá 

pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a 

infração conexa será automaticamente remetida à análise do júri, haja ou 

não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de 

autoria ou de participação”.

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2o, I E IV E ART. 

157, § 2º, I E II. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO 

PELO JUIZ PRESIDENTE DA SESSÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. 

RECURSO DA DEFESA QUANDO A DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE. 

CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA 

JULGAMENTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. APELOS CONHECIDOS 

E, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DO JULGAMENTO. 1. 

Os recorrentes pretendem a revisão das reprimendas fixadas, com 

redução da pena base determinada e o reconhecimento da confissão 

espontânea. Contudo, questão preliminar precisa ser analisada, como 

pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça. 2. Ao serem julgados os 

quesitos referentes ao crime de homicídio os jurados absolveram os 

recorrentes pelo referido delito. Na sequencia, portanto, deveriam os 

mesmos jurados responder quesitos referentes ao crime conexo de roubo 

majorado, por força da vis atractiva exercida pela competência do Tribunal 

do Júri. A absolvição pelo crime doloso contra a vida não retira a 

competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes conexos. 3. 

Aplicação do art. 78, I, do CPP. 4. Não poderia o magistrado, presidente da 

sessão do júri, prejudicar os quesitos referentes ao crime de roubo e 

chamar para si a competência para julgar o referido delito, pois a 

competência do Júri é absoluta, improrrogável e inderrogável. 5. 

Reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença no que se refere a 

condenação pelos crimes de roubo majorado, tendo em vista proferida por 

juiz incompetente ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes 

autos de Apelação Criminal, ACORDAM os Desembargadores da 1ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em 

conhecer dos recursos e, de ofício, reconhecer a núlidade parcial da 

sentença no que se refere a condenação pelos crimes de roubo majorado, 

tendo em vista proferida por juiz incompetente, devendo os autos 

retornarem a origem para designação de novo Júri, onde deverão os 

jurados responderem a quesitos específicos quanto ao crime de roubo 

circunstanciado, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 21 de março 

de 2017 DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Presidente do Órgão 

Julgador, em exercício e Relatora. (TJ-CE - APL: 10326349020008060001 

CE 1032634-90.2000.8.06.0001, Relator: MARIA EDNA MARTINS, 1ª 

Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2017).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 

ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONEXÃO. ART. 78, I DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO DOS RÉUS PEDINDO 

IMPRONÚNCIA. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E DESCONHECIMENTO 

DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E A AUSÊNCIA DE DOLO. ELEMENTO 

SUBJETIVO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES 

DE AUTORIA DELITIVA E DE TEREM OS RÉUS AGIDO COM DOLO DIRETO 

OU EVENTUAL. RECURSO DESPROVIDO. - Tratando-se de crimes 

conexos, a competência do júri deve ser ampliada para julgar, no presente 

caso, além do crime de homicídio qualificado (autos de ação penal nº 

75/2002), o crime de receptação qualificada, tal como dispõe o art. 78, inc. 

I, do Código de Processo Penal. (TJ-PR 8337108 PR 833710-8 (Acórdão), 

Relator: Naor R. de Macedo Neto, Data de Julgamento: 31/05/2012, 1ª 

Câmara Criminal).

2.3.1. Do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em relação ao delito conexo, existem elementos capazes de demonstrar a 

sua ocorrência.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio 

necessário à consumação do homicídio. No entanto, para se reconhecer a 

figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de 

dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e 

interligadas por uma relação de meio e fim.

A propósito, eis a jurisprudência:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E 

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. LEI 

9.437/97. ABSORÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 

AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de 

Justiça é firme na compreensão de que o crime de homicídio absorve o de 

porte ilegal de arma de fogo quando as duas condutas delituosas 

guardem, entre si, relação de meio e fim. 2. Agravo a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 821.881/RS, Rel. Ministra JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado 

em 09/12/2008, DJe 19/12/2008).

No caso dos autos, alega a acusação que os réus já estavam 

transportando a arma de fogo consigo e, após, o crime, continuou a 

transportá-la, caracterizando, a princípio, o crime de forma autônoma.

Desta forma, se as provas colhidas durante a instrução demonstra que os 

acusados portavam arma de fogo antes e depois de praticar a tentativa de 

homicídio, inclusive, sendo confirmado pelo acusado Marcos Paulo em seu 

interrogatório, que “estava andando sempre armado” assim, não há como 

afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de 

ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente 

praticado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE 
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QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO INVOCANDO 

TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES OMISSAS QUANTO Á ALÍNEA "B". 

CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI 

OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO CONTRÁRIO 

À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REPAROS. 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 7. Se as condutas de homicídio e porte ilegal de arma são 

autônomas e independentes, se originam de desígnios diversos e foram 

praticadas em circunstâncias distintas no espaço e no tempo, descabe 

aplicar o princípio da consunção. 8. Recurso parcialmente provido para 

reduzir a pena definitiva aplicada ao réu para 14 (quatorze) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, no padrão unitário no mínimo legal. 

(Acórdão n.602029, 20110110243487APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA 

DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, 

Data de Julgamento: 28/06/2012, Publicado no DJE: 09/07/2012. Pág.: 311).

 Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma 

de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação 

do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as 

teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas 

produzidas nos autos.

3. Dispositivo.

 PRONUNCIO os acusados Marcos Paulo Teodoro Souza e Paulo Henrique 

Teodoro Souza para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, §2º, inciso I, todo do 

Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 659852 Nr: 8874-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Desta feita, não vislumbro a ocorrência de tentativa de homicídio, 

conforme os seguintes julgados:“Só ocorre tentativa de homicídio quando 

o resultado morte não sobrevém por circunstâncias alheias à vontade do 

agente, que age com animus occidendi”. TJMS – RT 568/344“Só se pode 

cogitar tentativa de homicídio quando se estiver positivada claramente a 

intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com 

a simples voluntariedade de desfechar tiros contra os desafetos em uma 

briga.” TJSP – RT 548/307Assim, provado nos autos que inexistiu dolo 

específico de homicídio, deve ser desclassificado para lesão corporal.Por 

sua vez, em momento oportuno e pelo juízo competente a gravidade das 

lesões será apreciada.3. Dispositivo.OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO do 

delito de homicídio tentado por dolo eventual, para o delito de lesão 

corporal, o que faço com base no art. 418 e 419, ambos do Código de 

Processo Penal.Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os 

autos a uma das Varas Criminais desta Comarca para o devido 

processamento. Intimem-se as partes.Rondonópolis, 06 de agosto de 

2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 648868 Nr: 9183-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. (..) É o relato. 2. Fundamentação. Sem preliminares arguidas 

ou vícios procedimentais a serem saneados, passo ao mérito. 2.1 Mérito. 

Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular 

cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da 

autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o 

crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal. 2.1.1. 

Materialidade do delito de homicídio consumado. (...) 2.1.2. Dos indícios de 

autoria. (...) 2.1.3. Das qualificadoras. (...) 2.1.4. Do motivo fútil. (...) 2.1.5. 

Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. (...) 2.2. Dos 

crimes conexos. (...) 3. Dispositivo. PRONUNCIO Valdecir Souza Costa 

para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca 

pela prática dos delitos do art. 121, §2º, inciso II e IV, em concurso material 

de crimes art. 69, todos do Código Penal, com observância na Lei 

8.072/90, c/c art. 12 da Lei 10.826/2003, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 600647 Nr: 5083-36.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 I – Considerando a necessidade de se readequar a pauta, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para dia 25 de outubro de de 2018, às 

13h30min, para oitivar as testemunhas e interrogar o réu.

II – Intimem-se as testemunhas e requisite-se a testemunha ao seu 

superior hierárquico conforme (art. 221, §2º CPP).

III – Intimem-se as partes.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602794 Nr: 490-27.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 I – Designo para o dia 24 de setembro de 2018, às 16h00min, audiência de 

continuidade.

II – Homologo a desistência da testemunha Leticia Tigre Moreira, formulada 

em fls. 243.

III – Expeçam-se os mandados de condução coercitiva, para as 

testemunhas Sebastião pereira da Silva e Zilma de Oliveira Cipriano fl. 232 

e intime-se Karine Bruschi Moreira de fl. 243.

IV - Expeça-se missiva para interrogar o réu, conforme endereço indicado 

fl. 245.

III – Intimem-se as partes.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 270155 Nr: 1130-50.2000.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PAZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:12788-A
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 I – Aportou aos autos informação que foi efetivada a prisão do acusado 

em 03 de agosto de 2018, sendo promovida na cidade de Irecê, interior 

baiano. Logo, não há como ser promovida a sessão de julgamento para 

esta data, posto que uma vez preso, é obrigatória a presença do réu na 

sessão.

II – Assim, redesigno para o dia 19 de agosto de 2018, às 09h00min, 

sessão de julgamento perante o tribunal popular do júri desta comarca. 

Justifico a data tendo em mente o complexo e demorado processo de 

recambiamento de presos, levando-se em conta que o réu está preso no 

Estado da Bahia.

 III – Reintimem-se as testemunhas arroladas fls. 226/227 e 258; Em 

seguida, intimem-se os Srs. jurados.

 IV – Expeça-se missiva para intimação do requerido, conforme endereço 

constante na missiva de fls. 335, devendo ser encaminhada para 

cumprimento na Cadeia Pública de Ibititá, fl. 372v.

 V – Requisite-se reforço policial.

 VI – Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601198 Nr: 5634-16.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 11 de setembro de 

2018, às 16h00min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se os réus e as testemunhas.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667010 Nr: 50-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PAULINO DA SILVA, DIONATAN 

RODRIGO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 I – Recebo o recurso em sentido estrito de fls. 213/214, pois tempestivo.

II – Remetam-se os autos à Defesa para, no prazo legal, apresentar suas 

razões.

III – Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para, , apresentar 

contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 335818 Nr: 6634-85.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA, 

ERNANDES OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Recebo o recurso em sentido estrito e suas razões de fl. 342/354, pois 

tempestivos.

II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, 

apresentar contra razões.

III – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 319644 Nr: 4437-31.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVON SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 I – Recebo o recurso em sentido estrito de fls. 205, pois tempestivo.

II – Remetam-se os autos à Defesa para, no prazo legal, apresentar suas 

razões.

III – Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para, apresentar 

contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 611892 Nr: 2295-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT, TATIANE BONISSONI - OAB:18717/MT

 I- Dada a inércia da defesa, resta prejudicado a oitiva de Patrícia 

Luermann

II- Expeça-se o necessário para realizar a audiência designada em fls. 76.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612134 Nr: 2580-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADRIANE BEATRIZ DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE SOUZA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O, Thainá Loula - OAB:24728

 I – Defiro a substituição da testemunha Ney Pereira de Souza, por Valmir 

Barbosa Paulino, conforme requerido em fls. 288.

II – Expeça-se carta precatória à Comarca de Paranatinga/MT, para a oitiva 

da testemunha Valmir Barbosa Paulino, observando o endereço de fls. 

288.

III – Por outro lado, indefiro o pedido de reinquirição da testemunha 

Cristiano de Souza Rosa, ante a ausência de justificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 326632 Nr: 4690-82.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MILHOMEM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709

 I – Considerando que na data apaziguada anteriormente já há sessão 

designada, redesigno o ato para o dia 07 de novembro de 2018, às 
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09h00min.

II – Expeça-se o necessário.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 637275 Nr: 8131-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE TEODORO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - OAB:18408A

 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 08 de outubro de 2018, às 16h45min.

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.: 677067 Nr: 8820-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARRATTE FARIA, MARCKEZAN 

LEOTERIO QUEIROZ, ANTONIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAUJO, 

ADRIANO ALBINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181, MARCIO CARRATE DE FARIA - OAB:39.737/GO, NICHOLAS 

ANDRÉ FERREIRA MARTINS - OAB:16865/MT

 Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

172/175, INDEFIRO os pedidos formulados às fls. 155/159 e 168/169 e 

mantenho a prisão preventiva dos autuados Antonio e 

Marckezan.Intime-se, notifique-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 661101 Nr: 9861-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA, MAYCON 

RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, 

Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 INTIMAÇÃO DA DRª THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES- OAB/MT 

3.402-B, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR ÀS CONTRARRAZÕES 

DO RÉU WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA, NO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MP NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

9861-39.2017.811.0064- CÓDIGO 661101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 628840 Nr: 1447-23.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONES DOS SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que foi expedido edital de intimação para o 

acusado, em razão de que, na última das oportunidades em que foi 

tentada sua intimação nesta ação penal, não fora localizado.

Não obstante esse fato, certo é que, em seguida, a Defensoria Pública 

comunicou seu endereço atual nos autos (fls. 72), em 02/08/2018, não 

tendo sido o acusado intimado nesse endereço ora comunicado. Assim, a 

fim de evitar futura alegação de nulidade, hei por bem, redesignar a 

presente audiência para o dia 15 de outubro de 2018, às 15h.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

66, enviadas ao juízo da comarca de Paranatinga/MT, expedida com a 

finalidade de proceder a inquirição da testemunha Sandie Souza.

Expeça-se mandado de intimação para o acusado no endereço de fl. 72.

Requisite-se o policial militar Silvano Lippaus.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 636273 Nr: 7327-93.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Ribeiro do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Vistos etc.

 À luz do ocorrido neste ato, com a necessidade de abertura de vista à 

Defensoria pública para conhecimento do caso, JULGO PREJUDICADA 

esta audiência.

 Diante do pedido da acusada de ser patrocinada pela Defensoria Pública, 

vista a está digna instituição para conhecimento do processo e 

manifestação quanto ao pedido de quebra da fiança apresentado pelo 

Ministério Público.

 Sem prejuízo desta providência, desde já designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 15 de outubro de 2018, às 13h30min. No mais, 

defiro a imediata expedição de carta precatória para a oitiva da 

testemunha Odair José Lopes da Silva.

Requisite-se o policial militar Wesley Moreira Ruver.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633802 Nr: 5281-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 09 de outubro de 2018, às 

15h30min.

Intime-se e requisite-se o informante José Henrique da Silva Posidonio 

(atualmente preso).

Requisite-se o policial militar Juliano Bruno Mota.

Saem os presentes intimados

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677440 Nr: 9132-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 (...) Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos 

autos, fica evidente que a manutenção da prisão dos denunciados deve 

ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução 

criminal e para eventual aplicação da lei penal, entendo que no momento é 

inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em 

desfavor do mesmo.Pois bem, com essas considerações, acrescentando 

as razões expostas no parecer ministerial às fls. 69/70 e, ainda, 

verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a 

revogação da cautelar decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRADO LUCIANO ALVES 

DE ALMEIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631843 Nr: 3872-23.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O, NALDECY SILVA DA SILVEIRA - OAB:20.588 MT

 Diante da inquirição das testemunhas, com o retorno da carta precatória 

enviada para comarca de Santo Antônio do Leverger-MT a fim de 

interrogar o réu, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626040 Nr: 8139-72.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de setembro de 

2018, às 17:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 648803 Nr: 9132-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LEONARDO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Dalmo José da 

Silva, e Danillo da Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da desistência das oitivas de testemunhas, bem como o do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos a defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias para que 

apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631874 Nr: 3902-58.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da testemunha Fábio da Silva.

Diante não intimação das testemunhas supramencionadas restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 23 de outubro de 2018, ás 17h40min.

Intime-se a testemunha Pablo Gonçalves Vieira, no endereço indicado pela 

informante Loiane em audiência.

Intime-se a testemunha Débora Francisca no endereço constante dos 

autos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659516 Nr: 8559-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL POST MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677021 Nr: 8775-96.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FERNANDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS para o dia 

08.11.2018, às 14h20min.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676786 Nr: 8559-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTO ZEFERINO LIMA, WESLEY PEREIRA DE 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jadeir cangussu nogueira - 

OAB:6739-A

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha ADRIANO FERREIRA DE SOUZA para o dia 

08.11.2018, às 14h10min.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.
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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.: 677029 Nr: 8783-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MACIEL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:8247-B

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha SILAS ANDERSON DE OLIVEIRA para o dia 

08.11.2018, às 14h05min.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677013 Nr: 8767-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY CLEIA SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha CARLOS ALBERTO FELIX DOS ANJOS para o dia 

08.11.2018, às 13h55min.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676910 Nr: 8674-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS PRESLE PEREIRA DE ASSUNÇÃO, 

PEDRO LUIS AISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição das testemunhas VALMIR JOSÉ DE SOUZA e MARCIO 

FERREIRA para o dia 08.11.2018, às 13h50min.

Requisitem-se as testemunhas, intime-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676927 Nr: 8690-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha EVAIR RODRIGUES DOS SANTOS para o dia 

08.11.2018, às 13h45min.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676905 Nr: 8669-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Morales Bezerra - 

OAB:5.234

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA para o dia 

08.11.2018, às 13h40min.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636516 Nr: 7508-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA REGINA DOS SANTOS MACANHÃ, 

CRISTIAN SOUZA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CRISTIAN SOUZA 

MENDONÇA, 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 31.10.2018, 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.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Informo que o presente processo é oriundo de desmembramento dos 

autos principais/código 339122, no qual já foi designada audiência de 

instrução para o mesmo dia e horário, qual seja, 31.10.2018 às 13h30min. 

Portanto, para se aproveitar o ato, as audiências serão feitas 

simultaneamente.

Por fim, com fulcro no art. 80 do Código de Processo Penal DETERMINO o 

desmembramento do feito em relação a acusada CARLA REGINA DOS 

SANTOS MACANHÃ.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 606465 Nr: 4283-71.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE NORMANHA BRAZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Vistos.

Com vistas dos autos o Ministério Público informou à fl. 212, o endereço 

atualizada das testemunhas Jany Gleide Sandri e Michele Silveiro de 

Sousa, bem como que desiste da oitiva da testemunha RICARDO FRAGA 

DOS SANTOS, em virtude do teor da certidão de fl. 206.

Por outro lado, observo que a defesa da ré NEIDE NORMANHA BRAZ à fl. 

175, também arrolou como testemunhas de defesa as mesma indicadas 

pelo Ministério Público, assim, a fim de evitar-se qualquer alegação de 

nulidade futuramente, intime-se a defesa para manifestar se concorda 

com a desistência das citadas testemunhas da mesma como pretende o 

Parquet e, caso insista na oitiva das testemunhas alhures mencionadas 

que declinem os endereços atualizados destas nos autos, para que 

proceda a intimação das mesmas, isso, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, sem prejuízo de manifestação ou não da defesa do denunciado 

acerca de sua concordância ou não em relação do pedido de desistência 

das testemunhas que o Parquet pugnou e, considerando a audiência de 

instrução anteriormente designada não foi realizada em decorrência da 

não localização do réu e da redistribuição do feito ao juízo competente, por 

força da criação de novas varas criminais nesta comarca, designo nova 

audiência para inquirição das testemunhas para o dia 25.10.2018, às 

17h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605177 Nr: 2970-75.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA F. DA SILVA LANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL NEPOMUCENO DE 

ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa da ré ANA MARIA 

FERREIRA DA SILVA LANDIM à fls. 148/158, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 164), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 165/173), 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.: 338891 Nr: 2695-63.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13392/MT

 Vistos.

O Ministério Público através de sua representante comparece aos autos 

às fls. 122/123 e requer a revogação do benefício de suspensão 

condicional do processo concedido ao réu CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA, 

uma vez que durante o período de prova, este foi processado nesta 

comarca pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º e art. 147, 

ambos do Código Penal com implicações da Lei nº 11.340/06 e, inclusive, 

chegou a ser preso em decorrência da prática delitiva. Por fim, requer a 

designação de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem. CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA foi denunciado, em tese, pela 

prática delitiva tipificada no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 09.06.2011 (fls. 56).

O réu foi citado pessoalmente (fl. 65) e apresentou resposta à acusação 

(fls. 66/68).

Antes de iniciar a audiência de instrução e julgamento, foi passada a 

palavra ao Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional 

do processo, a qual foi devidamente aceita pelo denunciado (fls. 88/88-v).

Contudo, como se extrai do parecer ministerial de fls. 122/123 e 

documentos juntados às fls. 124/133, bem como certidão de antecedentes 

criminais (anexa), verifico que o réu durante o período de prova foi 

processado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 129, 

§9º e art. 147, ambos do Código Penal com implicações da Lei nº 

11.340/06 e, conforme estabelece o art. 89, §3º da Lei 9.099/95 a 

suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser 

processado por outro crime.

Deste modo, REVOGO a suspensão condicional do processo imposta ao 

réu – CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA - nos termos do § 3º do art. 89 da Lei 

9.099/95 e determino a intimação da presente decisão.

Procedendo-se a devida intimação do réu, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 631838 Nr: 3867-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADSON SALES LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Vistos.

 Considerando-se que as partes foram devidamente intimadas para se 

manifestar acerca do cálculo penal acostado à fl.332, e se mantiveram 

inertes, este Estado-Juiz HOMOLOGA o referido cálculo de pena para 

surtam seus efeitos legais.

Ademais, diante do teor do ofício nº 037/2018/JURIDICO/PRRMESC (fl. 

269), o qual carreou aos autos PAD instaurado desfavor do recuperando, 

por ter ele supostamente participado da aplicação de golpes via 

telefonema de dento do estabelecimento prisional, no qual foi reconhecida 

a sua falta grave, este Estado-Juiz designa o dia 04 de outubro de 2018, 

às 09h00min, para realizar a audiência de justificação.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 619131 Nr: 2227-94.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIRENE JESUS DE SOUZA - 

OAB:18465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR LIMA ARRUDA - 

OAB:16198

 Executivo de Pena nº: 2227-94.2014.811.0064 - Código: 619131

Recuperando: Jean Carlos Madureira.

 Vistos,

Cuida-se de impugnação do cálculo de pena acostado as fl.186/186-v, em 

que a defesa alega computo de pena substituída por restritiva de direito 

junto com penas privativas de liberdade.

O Ministério Público manifestou solicitando a conversão da pena restritiva 

de direito em privativa de liberdade (fl.193/196).

É o breve relato, DECIDE-SE.

Compulsando os autos, verifico que a assiste razão a defesa, uma vez 

que não consta decisão no feito convertendo a pena restritivas de direito 

em privativa de liberdade.

 Ademais, o art. 76, do Código Penal, traz “no concurso de infrações, 

executar-se-á primeiramente a pena mais grave”, devendo dessa forma 

serem executadas primeiro as penas privativas de liberdade.

Nesse mesmo sentido o artigo 681, do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 681. Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, 

será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e por último 

a de prisão simples.”

Ante o exposto, o Estado-Juiz DEFERE o pedido da defesa, e determina a 

elaboração de um novo cálculo de pena, devendo retirar a pena que foi 

convertida em restritiva de direito (guia de fl.48).

Com a juntada do cálculo de pena intime-se a defesa e dê ciência ao 
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Ministério Público para, querendo, manifestarem. Não havendo 

impugnação, por celeridade o Estado-Juiz HOMOLOGA de plano, 

encaminhando-se ao recuperando o cálculo de pena a cumprir (art. 41, 

XVI da LEP), bem como à Unidade Prisional para anotação nos registros do 

apenado (item 7.37.2.2 da CNGC).

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 645363 Nr: 6246-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PIO MACHADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Mello dos Santos 

- OAB:9.550

 Tendo em vista a localização do recuperando, tenho que não persiste 

mais a necessidade da segregação do sentenciado. Assim, para que não 

configure constrangimento ilegal, ante a apresentação de comprovante de 

endereço do sentenciado, chamo o feito à ordem e REVOGO a decisão de 

fl. 37, para que o recuperando possa dar o cumprimento da pena no 

regime status quo ante.O recuperando deverá ser advertido que até 

segunda ordem o recuperando deverá cumprir o restante da pena em 

regime domiciliar, sob as seguintes condições:(...).Desse modo, deverá o 

recuperando ser advertido de que o descumprimento das condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime, conforme artigo 118, I, 

da LEP. Observe-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de 

alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento 

em Juízo, sob pena de falta de autorização prévia implicar na 

REVOGAÇÃO do benefício e REGRESSÃO DE REGIME.O recuperando 

deverá transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 

de saída para cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro 

motivo não estiver preso.Visando dar maior celeridade na prestação 

jurisdicional, designo o dia 07/08/2018, às 09h00min, para realização de 

audiência admonitória.Recolham-se os eventuais mandados de prisão 

expedidos nos autos.Por fim, consigna-se que no ato do cumprimento 

deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao sentenciado acerca do 

endereço onde poderá ser encontrado, o que deverá ser 

certificado.Intime-se o recuperando e a defesa.Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 634021 Nr: 5446-81.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FELIPE GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Diante do exposto, este Estado-Juiz deixa de acolher a justificativa 

apresentada pelo recuperando Eduardo Felipe Gaspar da Silva.Efetue-se 

novo cálculo de pena levando em conta a data em que o recuperando 

retomou o cumprimento da pena, abrindo-se vista dos autos para as 

devidas manifestações.Quanto à planilha de remição aportada à fl. 188, 

verifica-se que não fora oportunizada ao Ministério Público a manifestação 

quanto ao seu teor. Diante disso, conceda-se vista dos autos ao Parquet 

para que se manifeste sobre o referido documento.Após, tornem 

conclusos os autos.Intimem-seCumpra-se, com URGÊNCIA.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671144 Nr: 3533-59.2018.811.0064

 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): MAYCON DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 Trata-se de apelação contra a sentença que condenou o acusado há 10 

anos de reclusão e em 1.600 (mil e seiscentos) dias multa. O réu 

apresentou recurso de apelação (fls. 104/114), sendo certificada a 

intempestividade do recurso (fl. 115). Breve relatório.

 A sentença foi proferida na data de 17 de julho de 2018, em audiência, 

saindo as partes devidamente intimadas. Desta feita, o prazo para apelar 

encerrou-se no dia 23 de julho de 2018.

 Ocorre que o pedido de apelação foi protocolada em 01 de agosto de 

2018, ou seja, 09 (nove) dias após encerrado o prazo.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Não recebo a apelação de fl. 104/114, pois intempestiva (fl. 115).

 II – Certifique-se a coisa julgada.

 III – Extraia-se a devida a guia de execução e, após as cautelas de praxe, 

arquive-se.

 IV – Intimem-se quanto o teor desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 648147 Nr: 8545-25.2016.811.0064

 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): SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT

 I – Recebo a apelação de fls. 162/175, pois é tempestiva (fl. 158).

II – Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais (fls. 178/213), remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 648033 Nr: 8460-39.2016.811.0064

 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): RUBENS FÉLIX HONÓRIO, SEBASTIÃO 

HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 I – Recebo a apelação de fls. 208/217, pois é tempestiva (fl. 205).

II – Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais (fls. 226/243), remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 659428 Nr: 8473-04.2017.811.0064

 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): JULIANA DA CRUZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo a apelação de fls. 101/110, pois é tempestiva (fl. 100).

II – Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais (fls. 114/147), remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 607854 Nr: 5712-73.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSSANDRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. Sem preliminares argüidas ou vícios 

procedimentais que devam ser saneados, passo diretamente a analisar do 

mérito. 2.1. Materialidade. (...) (...) Desse modo, consoante é cediço, não 

se pode condenar alguém com base em suposições, pois, no contexto, os 

elementos que constam nos autos não são suficientes para afirmar que as 

drogas apreendidas tinham destinação o comércio espúrio. De todo modo, 

ainda que haja probabilidade de que o sentenciado estivesse envolvido no 

tráfico de drogas, a mera presunção não basta para fundamentar um édito 

condenatório, pois, consoante é de sabença, é defeso presumir a culpa 

de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, isto em face do 

princípio da presunção da inocência, razão qual tendo o réu mencionado 

em juízo que parte do entorpecente seria de sua propriedade e que este 

era destinado ao seu consumo pessoal, entendo que a desclassificação 

do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo 

pessoal. Entretanto, considerando o que dispõe o art. 30 da Lei de Drogas, 

qual prescreve que o prazo para execução das medidas 

despenalizadoras é de 02 (dois) anos, entendo que o feito padece de 

prescrição, notadamente porque entre o recebimento de denúncia 

(30.05.2015) até a presente data já decorreu lapso temporal superior ao 

constante do dispositivo de lei mencionado, de modo que a extinção da 

punibilidade é medida de rigor. 3. Dispositivo. JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do denunciado LUSSANDRO DE ARRUDA, e o faço com 

fulcro no art. 107, inc. IV, primeira figura, c/c art. 30 da lei 11.343/06. Após 

a coisa julgada, arquive-se os autos. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617777 Nr: 862-05.2014.811.0064

 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): CESAR RENATO DOS SANTOS, JEFFERSON 

MAX DOS SANTOS, JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, GILBERTO ALMEIDA - OAB:15568, RINALDO DO 

AMARAL LEAL - OAB:15854

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. Sem preliminares argüidas ou vícios 

procedimentais que devam ser saneados, passo diretamente a analisar do 

mérito. 2.1. Materialidade. (...) 2.2. Materialidade e autoria do delito de 

associação ao tráfico. (...) 3. Dispositivo. JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A EXORDIAL ACUSATÓRIA, para proceder com a 

DESCLASSIFICAÇÃO do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 

11.343/06) para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da 

lei 11.343/06) e, por conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

denunciados CESAR RENATO DOS SANTOS, JEFFERSON MAX DOS 

SANTOS e JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, e o faço com fulcro no art. 

107, inc. IV, primeira figura, c/c art. 30 da lei 11.343/06. Por sua vez, 

ABSOLVO os denunciados quanto a imputação do delito do art. 35 da lei 

11.343/06. Proceda com a restituição do valor apreendido. Após a coisa 

julgada, arquive-se os autos. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 625202 Nr: 7496-17.2014.811.0064

 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): ALLEX GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 I - Redesigno para o dia 03 de setembro de 2018, às 14h30min (MT), 

audiência para oitivar as testemunhas arrroladas pelo Ministério Público, 

Valdeci Mendes de Souza, bem como as testemunhas de defesa do réu.

II – Requisite-se a testemunha ao seu superior hierárquico, (CPP, art. 221, 

§3º).

III – Intimem-se as testemunhas de defesa.

IV - Intime-se o advogado.

V - Dê-se ciência ao Ministério Público.

Rondonópolis, 12 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em cumulação legal

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653870 Nr: 3440-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:15.616 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:13.068

 ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido articulado na exordial, nos 

termos do Artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários, na forma da Lei.Dê-se ciência ao Ministério Público (Artigo 

178, II, do Código de Processo Civil). 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, 27 de 

julho de 2018. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661714 Nr: 10333-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 (...) ISTO POSTO, mantenho integralmente o decreto preventivo, vez que 

permanecem os requisitos e fundamentos nos Artigos 312 e 313, ambos 

do Código de Processo Penal.Por fim, consigno que prestei, nesta data, as 

informações solicitadas através do Ofício nº 068/2018-GAB. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Agosto de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 611545 Nr: 1917-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEU DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 611545

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 110, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 113.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Agosto 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 647619 Nr: 8118-28.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDBERG ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Código: 647619

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 142, as inclusas razões de fls. 

147/151 e as contrarrazões de fls. 152/155.

Assim, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Agosto 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627833 Nr: 683-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Código: 627833

Vistos etc.

Inicialmente, considerando que as partes desistiram da inquirição da vítima, 

bem como foi aplicado o Artigo 367 do Código de Processo Penal, 

consoante se verifica de fls. 89/vº assim, não havendo requerimentos 

pendentes, dou por encerrada a presente instrução processual, nos 

termos do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, 

converto os debates em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) 

dias às partes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624042 Nr: 6720-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 624042

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 111.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640320 Nr: 1839-26.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B, JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19.838, Zilbo Bertoli 

Junior - OAB:11320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 Processo nº 1839-26.2016.811.0064 – Código 640320.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR 

ajuizada por SÉRGIO DE SOUZA ANTUNES em desfavor de CRISTIANE 

AQUINO DOS SANTOS ANTUNES, ambos qualificados nos autos.

 A inicial veio instruída com documentos anexos às fls. 05/41.

A parte requerida foi devidamente citada e intimada (fls. 58/59).

 Verifica-se, ainda, que fora realizada audiência de conciliação, a qual 

restou infrutífera (fl. 60).

 Outrossim, consta contestação e réplica (fls. 61/271 e fls. 267/305).

 Além disso, verifica-se manifestação da parte autora requerendo, em 

síntese, regulamentação de visitas do menor.

 Todavia, infere-se decisão do Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca declinando da competência em favor deste Juízo (fls. 

311/313).

 Redistribuido o feito, foi designada audiência de conciliação e realização 

de estudo psicossocial com as partes (fls. 317/ 319).

Entretanto, tentada conciliação entre as partes, os litigantes optaram por 

não pactuar um acordo acerca da demanda (fls. 334/335 fls. 370/371).

Os relatórios do estudo psicossocial estão encartados às fls. 361/364.

O Ministério Público opinou pela realização de audiência de instrução e 

julgamento (fl. 375).

Ademais, infere-se requerimento do autor às fls. 376/391.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

 Inicialmente, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que 

se façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 
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agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013). “ grifos nosso.

 Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Isso porque, não tem como garantir que as partes estão envolvidas em 

situação de perigo, tanto que o Ministério Público opinou pelo arquivamento 

das medidas protetivas de Urgência nº 5658-05.2015.811.0064 (Código 

634259) que foi arquivada em 26/07/2018.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

 Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que afirmou “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SUSCITANTE – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS – 

SUSCITADO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – 

AÇÃO PRINCIPAL REMETIDA PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

– NECESSIDADE DE REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO NO QUAL 

TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE CARÁTER CRIMINAL AO EXEQUENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CARÁTER CÍVEL - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS – CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido da 

inicial de alimentos mostra-se totalmente desvinculado da prática de 

violência familiar contra qualquer das partes, porquanto diz respeito 

apenas a execução dos alimentos provisórios fixados em favor do autor 

que alcançou a maioridade civil. Dinâmica processual que evidencia que a 

Ação de Alimentos (demanda principal) que tramitava na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher foi 

redistribuída à 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis. A 

execução dos alimentos provisórios, portanto, deve tramitar apenso à 

demanda principal (inteligência do artigo 516, II, do CPC). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA nº 1012090-50.2017.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Exm. Sr. Desembargador 

GUIOMAR TEODORO BORGES - Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

grifos nosso”.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 3 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Assim, analisando minunciosamente o parecer técnico elaborado nestes 

autos, em meu sentir, atualmente não há legítima ameaça e/ou agressão, 

mas apenas um conflito acerca da guarda do filho menor dos litigantes 

(fls. 361/364).

 Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com 

certeza, situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado 

pela mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui 

caráter puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de 

urgência, previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além do mais, a amplitude da competência conferida pela Lei 

11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao 

mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões 

jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e 

indiretamente desse fato. Trata-se de providência que a um só tempo 

facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao 

Poder Judiciário e lhe confere real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, II, IV e 

V; 23, III e IV; e 24 (que assumem natureza civil). Além disso, para a 

fixação dessa competência da Vara Especializada da Violência Doméstica 

ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no momento do ajuizamento da 

ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A DEMANDANTE SE ENCONTRE 

SUBMETIDA, A ENSEJAR, POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB 

PENA DE BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. 

Informativo nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. 

(...)” grifos nosso.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da decisão de fls. 311/313, que declinou 

da competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei 

nº 11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a presente 

decisão desde logo como conflito negativo de competência, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa dos autos 

ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656702 Nr: 6083-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A

 Código: 656702

Vistos etc.

 Inobstante o requerimento de fls. 171, intime-se a causídica Shirley Fátima 

Zamar (OAB nº 4310-A), via DJE, para que proceda com o disposto no 

Artigo 112 do Código de Processo Civil, sob pena de oficiar à OAB.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639953 Nr: 1518-88.2016.811.0064

 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: TRDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19.204, LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:9.496/MT

 Processo: 1518-88.2016.811.0064 – Código: 639953.

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 185/196, já 

que é tempestiva, conforme certidão de fl. 199.

 Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Artigo art. 1.010, §1º, Código de 

Processo Civil.

 Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como como prescrito no Artigo 

346 da CNGC.

Em seguida, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente 

recurso de apelação interposto.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 613399 Nr: 3936-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARINO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 Código: 613399

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 132, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 134.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Agosto 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636912 Nr: 7840-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A

 Código: 636912

Vistos etc.

 Inobstante o requerimento de fls. 156, intime-se a causídica Shirley Fátima 

Zamar (OAB nº 4310-A), via DJE, para que proceda com o disposto no 

Artigo 112 do Código de Processo Civil, sob pena de oficiar à OAB.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661814 Nr: 10419-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL PEREIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 661814

Vistos etc.

Ante o teor do requerimento de fls. 49, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639432 Nr: 1079-77.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane Moraes Portela - 

OAB:18.698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18.261/0, NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19.869/0

 Processo: nº 1079-77.2016.811.0064 – Código 639432.

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 

166/174, tendo em vista que o prazo para interposição de recurso 

começou a fluir a partir da publicação em 21/02/2017, consoante consta 

da certidão de fls. 175.

Após, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654964 Nr: 4459-74.2017.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuzeni Muniz - 

OAB:10281/0, REGIS FERNANDO NIEDERAUER - OAB:3756

 Código: 654964

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 83.

Com efeito, intime-se a advogada Cleuzeni Muniz, inscrita na OAB sob o nº 

10281, para que apresente a resposta à acusação, sob pena de oficiar à 

OAB.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670108 Nr: 2592-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERRARI COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 670108

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 113, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 118.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Agosto 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673826 Nr: 5886-72.2018.811.0064

 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: EGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciane Oliveira Lourenço 

- OAB:

 Processo nº 5886-72.2018.811.0064 (Código 673826)

Vistos etc.

Com efeito, verifica-se que fora devidamente realizada audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera, ante a impossibilidade das partes 

pactuarem um acordo acerca da demanda (fl. 35).

Extrai-se, ainda, que o demandado compareceu a referida solenidade sem 

estar assistido por advogado, por tal motivo, foi nomeada para aquele ato 

à Defensora Pública Dr.ª Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim, a fim de 

patrocinar os interesses do requerido.

 Portanto, intime-se a parte requerida para regularize o patrocínio de sua 

defesa, ou para que comprove a sua situação de hipossuficiência, a fim 

de que seja assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

isso no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Intimem-se.

 Às providências.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Rondonópolis, 05 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673826 Nr: 5886-72.2018.811.0064

 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: EGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciane Oliveira Lourenço 

- OAB:

 Processo nº 5886-72.2018.811.0064 (Código 673826)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS 

ajuizada por ELIANE GARCIA MONTEIRO RAMPAZO em face de 

EVERALDO APARECIDO RAMPAZO, ambos qualificados nos autos.

Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com fundamento nos Artigos 98 e 99, § 3º do Código de Processo 

Civil e Artigo 28 da Lei 11.340/2006.

 Outrossim, poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

Assim, visando estimular a autocomposição em fase processual, 

encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência 

de conciliação.

Intime-se a parte requerida para comparecer a audiência, devendo constar 

no mandado as advertências dos Artigos 335 e 344 do Código de 

Processo Civil, informando-lhe que poderá contestar a demanda, desde 

que o faça por intermédio de advogado (a), no prazo de 15 (quinze) dias 

que fluirá a partir da realização da referida solenidade nos termos do 

Artigo 335, I, CPC.

Ainda, intime-se a parte requerente para que compareça à audiência de 

conciliação.

Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 11 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666627 Nr: 14731-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIMERCIO CORDOVA DA ROSA, Cpf: 

65135644172, Rg: 980.272, Filiação: Albino Lemos da Rosa e Fatima 

Cordova da Rosa, data de nascimento: 09/02/1976, natural de Santo 

Antonio do Sudoeste-PR, motorista, Telefone (66)99961-3338. 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: "...O Ministério Público denuncia Admercio Cordova da 
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Rosa como incurso nos arts. 69 e 147 do CP e art. 65 do Decreto-Lei 

3.688/41..."

Despacho: Código: 666627Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 96. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664430 Nr: 12842-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DEIVID ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO DEIVID ROCHA, Rg: 23076488, 

Filiação: Rosangela Rocha, data de nascimento: 11/08/1990, brasileiro(a), 

natural de Rolim de Moura-RO, convivente, mecânico. 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: "... O Ministério Público denuncia Diego Deivid Rocha 

como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e nos artigos 69 e 147 

do Código Penal..."

Despacho: Código: 664430Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 80. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666783 Nr: 14862-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CAMARGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON CAMARGO GUIMARÃES, Rg: 

495325508, Filiação: Cileide Camargo Guimarães e Darci Guimarães, data 

de nascimento: 17/11/1987, brasileiro(a), natural de Cerejeiras-RO, 

casado(a), vaqueiro, Telefone (66)99921-1719. 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: "...O Ministério Público denuncia Edson Camargo 

Guimarães como incurso nos artigos 61, II, alínea "h", 69 e 136, § 3º, do 

CP, contra duas vítima..."

Despacho: Código: 666783Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 72. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 06 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901416 Nr: 5737-65.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 .Código nº 901416.

Vistos etc.

I – Designo o dia 18 de setembro de 2018 às 16h30, para oitiva da 

testemunha arrolada à fls. 03.

II – Intime a testemunha no endereço declinado nos autos.

III – Intime o representante do Ministério Público.

IV- Comunique o Juízo deprecante.

V – Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Portaria

PORTARIA N. 204/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a convocação da servidora Silvana Cavalcanti Barsand 

Pinheiro, matrícula 3227, Auxilar Judiciário PTJ, designada Gestora 

Judiciária Substituta, para participar do Workshop "Justiça Multiportas", no 

dia 14.08.2018, necessitando dos dias 13 e 15/08/2018 para traslado;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Maria Rita de Oliveira, Matrícula n. 3227, Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária Substituta, no 

período de 13.08 a 15.08.2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 07 de agosto de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 202/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 Art. 1º Lotar a servidora Vilma Alaíde da Silva, Técnica Judiciária, 

matrícula 11595, na Central de Arrecadação e Arquivamento, a partir do 

dia 10/08/2018, revogando as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 07 de agosto de 2018
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 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 306335 Nr: 12478-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMAO - 

OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº. 12478-22.2017.811.0015 – Código 306335

Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas formulado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por meio do qual requer a restituição 

dos valores recolhidos em duplicidade, através das guias n. 96290 e 

96291, nos valores de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) e R$ 166,18 (cento e sessenta e seis reais e 

dezoito centavos).

À fl. 17 fora certificado pela Distribuidora Judicial desta Comarca que a 

guia de n° 96290 refere-se aos autos n° 1002917-88.2016.8.11.0015, em 

trâmite na 3ª Vara Cível desta comarca.

À fl. 20, a sra. Gestora Judiciária da 3ª Vara Cível desta comarca 

certificou que as guias nº 96290 e 96291 foram pagas em duplicidade.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Posto isso, defiro o pedido de restituição dos valores recolhidos, nos 

valores de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) e R$ 166,18 (cento e sessenta e seis reais e dezoito 

centavos), recolhidos em duplicidade por meio das guias n. 96290 e 

96291, referente ao valor pago e não utilizado.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao pagamento da 

guia não utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.

Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, 

cientifique-se o requerente.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Sinop, 03 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314935 Nr: 17587-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº. 17587-17.811.0015 – Código 314935

Requerente: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

SORRISO

Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas formulado por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO, por meio do qual 

requer a restituição do valor recolhido e não utilizado, através da guia n. 

8825, no valor de R$ 307,67 (trezentos e sete reais e sessenta e sete 

centavos).

À fl. 54 fora certificado pela Distribuidora Judicial desta Comarca que a 

guia de n° 88255 refere-se aos autos n° 100137-78.2016.8.11.0015, em 

trâmite na 3ª Vara Cível desta comarca.

Às fls. 56/57, a sra. Gestora Judiciária da 3ª Vara Cível desta comarca 

certificou que a guia nº 88255 não foram utilizada nos autos de n° 

100137-78.2016.8.11.0015.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Posto isso, defiro o pedido de restituição do valor recolhido de R$ 307,67 

(trezentos e sete reais e sessenta e sete centavos), recolhidos por meio 

da guia n. 88255, referente ao valor pago e não utilizado.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao pagamento da 

guia não utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.

Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, 

cientifique-se o requerente.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000160-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000160-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: SANTIAGO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA Vistos etc. Ação de busca e apreensão proposta por Banco J. 

Safra S/A. em face de Santiago Com. De Maquinas Agrícolas Ltda, ambas 

qualificadas. Pedido de intimação de terceiro afora da relação jurídica 

processual, formulado no ID nº 13880202, para que apresente a 

localização do bem objeto da demanda. É o relatório. Decido. Bem ao que 

tudo indica transmitido a terceiro de maneira indevida, já que 

aparentemente, conforme a documentação constante da inicial, está 

alienado fiduciariamente em garantia de crédito provido pela parte 

requerente. Apesar da perspectiva de esterilidade da providência, se a 

parte autora nela insiste, tendo terceiros obrigações legais de atender 

ordens judiciais, defiro o pedido de Id nº--- 13880202, ressalvada a 

incabível aplicação de multa ao terceiro, de boa ou de má-fé, como 

improbus litigator. A seguir, prossiga a parte autora com o feito em 05 dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 07 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007782-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO LIMA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO ADRIANO BRITO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1007782-86.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: BRITO LIMA & LIMA LTDA - ME, 

FRANCISCO ADRIANO BRITO LIMA Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, bem como comprovar a 

mora do devedor, sob pena de cancelamento da distribuição do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de agosto de 2018. Walter 
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Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002968-65.2017.8.11.0015

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:

E. P. DE PARDINE - LOJA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002968-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: E. P. DE 

PARDINE - LOJA - ME Vistos etc. DEFIRO o pleito de ID nº 14115859. 

Portanto, suspendo o processo pelo prazo de 30 dias, conforme 

requerido. Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, trazendo ao 

processo a comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 07 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005951-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SIMAO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005951-37.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: EDILSON SIMAO 

DE SOUZA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para manifestar-se acerca 

da certidão de ID nº 14415544,dando seguimento ao feito em 05 dias, sob 

pena de extinção por abandono. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 07 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003394-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003394-14.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLODOALDO 

JOSE DE OLIVEIRA Vistos etc. DEFIRO o pleito de ID nº 13863959. 

Portanto, suspendo o processo pelo prazo de 30 dias, conforme 

requerido. Decorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, trazendo ao 

processo a comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 07 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000861-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONFIM JUVINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000861-48.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA 

FERREIRA BARRETO REQUERIDO: BONFIM JUVINO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

consigne-se o prazo de 15 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após 

tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado 

da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de agosto de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007667-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON KEN QUALIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007667-02.2017.8.11.0015. AUTOR: JEFERSON KEN 

QUALIO RÉU: RAQUEL DE MOURA Vistos etc. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 07 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012767-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (RÉU)

MARIANA MARCOLIN (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012767-35.2017.8.11.0015. AUTOR: IMOBILIARIA 

VIEIRA PRADO LTDA - ME RÉU: CRISTIANO LUIZ KAISER, MARIANA 

MARCOLIN Vistos etc. Em virtude de não terem sido citados os requeridos, 

redesigno a audiência de conciliação, para o dia 10 de setembro de 2018, 

às 16:00 horas. Citem-se os requeridos no endereço indicado outrora na 

inicial, para comparecerem à audiência supramencionada. Intimem-se as 

partes com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a 

comparecer à solenidade. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 07 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007647-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO)

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON RODRIGUES DOURADO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007647-74.2018.8.11.0015. AUTOR: CCS 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME RÉU: MILTON 

RODRIGUES DOURADO Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas judiciais, bem como comprovar a mora do 

devedor, sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007737-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMERSON SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007737-82.2018.8.11.0015. AUTOR: CCS 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME RÉU: CLEMERSON 

SILVA Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e 

validade da relação jurídica processual, sem o que esta não se 

consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, bem como comprovar a mora do devedor, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 07 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007736-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO)

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE CASTRO SILVA (RÉU)

ALINE CRISTINA FELIPIASKI GAIESKI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007736-97.2018.8.11.0015. AUTOR: CCS 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME RÉU: ALINE CRISTINA 

FELIPIASKI GAIESKI, RAFAEL DE CASTRO SILVA Vistos etc. O preparo da 

causa é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica 

processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá 

instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, bem como comprovar a 

mora do devedor, sob pena de cancelamento da distribuição do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de agosto de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012767-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (RÉU)

MARIANA MARCOLIN (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012767-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (RÉU)

MARIANA MARCOLIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012767-35.2017.8.11.0015. AUTOR: IMOBILIARIA 

VIEIRA PRADO LTDA - ME RÉU: CRISTIANO LUIZ KAISER, MARIANA 

MARCOLIN Vistos etc. Em virtude de não terem sido citados os requeridos, 

redesigno a audiência de conciliação, para o dia 10 de setembro de 2018, 

às 16:00 horas. Citem-se os requeridos no endereço indicado outrora na 

inicial, para comparecerem à audiência supramencionada. Intimem-se as 

partes com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a 

comparecer à solenidade. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 
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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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 07 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 244729 Nr: 14907-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERMINO DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR FIABANE - OAB:19939/0 

MT, FELIPE PIETRO BIASI - OAB:20.488-MT

 Vistos etc.

Agravo de instrumento noticiado às p. 180/204, em premissa com as 

peças necessárias, provavelmente no prazo, não se descartando terem 

sido atendidos os demais requisitos desta comunicação neste juízo a quo.

Logo, em respeito à paridade de armas, à cooperação, à dialeticidade, ao 

pleno contraditório e à ampla defesa, intime-se a parte agravada a 

manifestar-se em 15 dias, a teor do que dispõem os arts. 6.°, 7.º, 9.º, 125, 

inciso I, 1.018, com seus parágrafos, e 1.021, § 2.º (este por analogia e 

subsidiariedade), todos do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para proferir eventual juízo de retratação.

Se aportada requisição de informações da superior instância, 

imediatamente conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86722 Nr: 4147-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR BONIFÁCIO DOS SANTOS, MARIA 

VAREA TEIXEIRA, ANTÔNIO FERNANDES TEIXEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Vistos etc.

Ação de execução de título extrajudicial intentada por Cooperativa de 

Crédito Rural de Sorriso – Sicredi Celeiro – MT em face de Almir Bonifácio 

dos Santos, Maria Varea Teixeira e Antônio Fernandes Teixeira Júnior, 

ambos qualificados.

As partes noticiaram às p. 272/279 que se compuseram amigavelmente, o 

que foi homologado pela r. decisão de p. 287/288.

A posteriori, a exequente atravessou petição de p. 290, informando o 

cumprimento integral do acordo, requerendo consequentemente a extinção 

do feito com base no art. 924, inciso II, do CPC.

Relatados e examinados.

 Decido.

 Tendo em vista o relato da parte exequente quanto ao cumprimento da 

obrigação à p. 290, resta comprovado o adimplemento dos executados, 

razão pela qual a extinção é à medida que se faz necessária.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios 

arbitrados, já liquidados conforme decisão de p. 287/288.

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.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 10591-23.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA 

- OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A, 

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:16.708

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.Custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios arbitrados, 

por conta da executada, já liquidados. Determino o levantamento dos 

valores vinculados neste feito (p. 631v.º), devendo a transferência ser 

realizada na conta informada na petição de p. 635/636.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. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157386 Nr: 4514-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONILDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178-MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Isto posto, indefiro a pretendida incidência da multa prevista no art. 523, § 

1.º, do CPC pela parte exequente, que deverá apresentar, em 05 dias, 

demonstrativo analítico do débito referente os honorários sucumbenciais 

excluindo-a daquele de p. 184/185.Com o aporte do novo demonstrativo, 

intime-se a parte executada a se manifestar em 05 dias, e 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219552 Nr: 18011-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO34.8457-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 
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arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.Custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios arbitrados, 

por conta da executada, já liquidados. Determino o levantamento dos 

valores vinculados neste feito (p. 106), devendo a transferência ser 

realizada na conta informada na petição de p. 110/111.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. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83866 Nr: 1353-09.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO TAVARES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V2 TIBAGI FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA NÃO-PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.Custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios arbitrados, 

por conta da executada, já liquidados. Determino o levantamento dos 

valores vinculados neste feito (p. 276), devendo a transferência ser 

realizada na conta informada na petição de p. 279.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. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125773 Nr: 4986-23.2010.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 Vistos etc.

 Apesar de incompreensível, em virtude da última petição de p. 151/153, 

defiro o pedido de p. 146, mesmo porque não atendida satisfatoriamente a 

decisão de p. 148, autorizando o levantamento em favor da parte 

requerida da quantia depositada por ela, consoante guia judicial e 

comprovante de pagamento de p. 52, e em favor da parte autora da 

quantia por ela depositada à p. 93.

Expedidos os respectivos alvarás judiciais, diga a parte autora em 05 dias, 

pugnando o que mais de direito entender, cientificada desde logo que o 

seu silêncio implicará no arquivamento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 9352-81.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT, WILSON CLÁUDIO DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

24278

 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 online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome do executado Eduardo Augusto 

Tagliatti, inscrito no CPF nº 961.000.791-00 até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 36.072,91 (trinta e seis mil setenta e dois 

reais e noventa e um centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor 

ínfimo, defiro subsidiariamente a pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do 

crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias.

 Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC.

 Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à espécie, por força no 

art. 711, parágrafo único do CPC.

 Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se 

pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida.

 Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que foi indicada.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196820 Nr: 18520-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VINICIUS MAZZOCATO GAIÃO, JÚNIA 

IANNELLA ALVES GAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROVIAS DE MÉXICO S. A. DE C. V. - 

AEROMEXICO, NASCIMENTO TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A, LUIS 
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CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA - OAB:SP/ 

164.322-A, RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - OAB:145.521/SP

 Vistos etc.

 Tendo em vista que os cálculos apresentados pela parte exequente de p. 

453/456 foram elaborados nos ditames da decisão de p. 443/446, não 

impugnados pela parte executada (p. 459), HOMOLOGO-OS para que 

opere seus jurídicos e legais efeitos.

Determino o levantamento dos valores vinculados neste feito (p. 429/430), 

devendo a transferência ser realizada na conta informada na petição de p. 

452.

No mais, intime-se a parte executada para pagar em 15 (quinze) dias o 

valor remanescente reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, 

conforme demonstrativo de débito apresentado às p. 453/456, sob pena 

de constrição via sistema bacenjud.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 205082 Nr: 7053-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

repulsadas as preliminares, com resolução de mérito, julgo improcedentes 

os pedidos formulados por Almir Salvadori e Dealmir Salvadori nos 

Embargos à Execução ajuizado em face de Banco do Brasil S/A.Condeno 

a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, além 

dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo estes em 10% 

sobre o valor da causa, a teor dos arts. 82 e 85 do CPC.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 para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, sem 

efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, inciso III, do CPC, subam os 

autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.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, 

translade-se cópia da presente decisão para os autos n° 

4951-92.2012.811.0015, cód. 169930. Após, arquivem-se os autos, 

desapensando-os, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181425 Nr: 2345-57.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI, ALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos, ainda não atendidos, de p. 149/152, na íntegra, 

lembrando que os executados assinalaram que o bem alienado 

fiduciariamente que o bem estaria no Rio Grande do Sul, a indicar que 

sabem de sua localização. É dever das partes atuar com probidade e 

boa-fé objetiva, atendendo os comandos judiciais, sob pena de multas. 

Prazo para informar o paradeiro do bem: 05 dias.

No mais, cumpridas as determinações supra, pronuncie-se a parte 

exequente em 05 dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167059 Nr: 1900-73.2012.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVESTRE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os advogados da parte autora acerca do retorno dos autos à 

Instância, para no prazo legal, requererem o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002520-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR JOSE BONKEWICH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002520-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VILMAR JOSE 

BONKEWICH Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A. em face de Vilmar José 

Bonkewich, referente a um veículo, objeto do contrato de alienação 

fiduciária firmado entre as partes. Deferida a liminar, após o seu 

cumprimento, a parte requerida compareceu aos autos e purgou a mora, 

mediante Depósito Judicial de ID nº 13684292. Devidamente intimada para 

se manifestar quanto à purgação da mora, permaneceu silente, conforme 

certidão de ID nº 14500214. É o relatório. Decido. Depois da apreensão do 

bem, ocorrida em 11 de junho de 2018, citada em 11 ou 12 de junho de 

2018, a parte requerida, no prazo legal de 05 dias (DL nº 911/1969, art. 3º 

e §§), purgou a mora em 14 de junho de 2018, conforme depósito judicial 

documentado no ID nº 13684292. Intimada a respeito, a parte requerente 

não se dignou a nada. Indiferença absoluta. Nem ao menos se deu ao 

trabalho de expressamente, como de direito, discordar da mora. Aceitação 

tácita da mora purgada. No entanto sem qualquer notícia de restituição do 

bem no mesmo estado em que foi apreendido, livre de quaisquer ônus 

porventura gerados depois da apreensão. Desse modo, diante do 

pagamento integral do débito, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na peça inaugural (R$ 16.271,28), com os acréscimos 

legais, que guarda razoável sintonia com aquele valor, sendo depositados 

a esse título de purgação da mora a quantia de R$ 18.518,67, com 

ponderável explicitação no cálculo de ID nº 13684252, a restituição do bem 

é medida de rigor conforme permissivo do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 

911/1969. Isto posto, admissível a mora como purgada, máxime pela sua 

aceitação tácita, determino a restituição do bem descrito na inicial ao 

requerido, livre de qualquer ônus, imediatamente, no máximo em 05 dias, a 

partir de quando aplico desde logo astreintes no valor de R$ 300,00 por 

dia, a ser computado até o limite do dobro do valor de mercado do bem 

atribuído pela comum tabela FIPE. Intime-se ainda a parte requerente para 

indicar os dados bancários a possibilitar a expedição de alvará judicial 

visando a transferência do valor depositado no ID nº 13684292. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004632-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LORENTINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004632-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO LORENTINO DOS 

SANTOS 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, veículo/marca: FIAT, modelo: MILLE WAY 

ECONOMY1.0, chassis 9BD15844AD6886505, placa OBC3666, renavam: 

00588574473, ano da fabricação: 2013, Cor: BRANCA, melhor descrito 

nos autos, com pleito liminar, em virtude de um financiamento no valor de 

R$ 15.071,63, em 36 prestações mensais, mediante Cédula de Crédito 

Bancária de nº 2900033375, garantido por alienação fiduciária do objeto 

da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo 

em mora conforme documentação apresentada. Requereu ainda, a 

expedição de ofício ao Detran com o fim de retirar quaisquer ônus 

incidente sobre o bem; expedição de ofício à Secretária de Fazenda 

Estadual para abster-se de cobrar IPVA da parte autora por período 

anterior a consolidação da propriedade. Tudo liminarmente. 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, a busca e apreensão deve ser deferida. 

Contudo, e risível e folgaz querer a baixa de ônus legais sobre o veículo 

tipo IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra acompanham 

a coisa como uma espécie de obrigação propter rem. Atender tal pedido é 

promover o enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do próprio 

erário, criando privilegio não previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de 

Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que 

período e de quem for, é o mesmo que vedar o Estado do direito de 

arrecadar. O pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e privilégios suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender esse tipo de isenção do Estado em 

benefício de um particular. Isto posto, hei por bem deferir a busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos; e 

indeferir o seguinte: a) o pedido de retirada de quaisquer ônus vinculados 

ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de 

abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda 

que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim 

ocorrer. Por outro lado, mas vinculado aos indeferimentos acima, cabe 

alertar a parte autora quanto a tantos pedidos sem nexo e até contrários a 

Lei, que podem resultar na aplicação de multa por litigância de má-fé. 

Expeça-se mandado de busca a apreensão do veículo, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o 

com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004587-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

CAMILA GISELLE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004587-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA 

GISELLE ALVES DA SILVA, RENATO SOARES DA SILVA REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos etc. Pedido de 

assistência judiciária gratuita que Camila Gisele Alves da Silva e Renato 

Soares da Silva, devidamente qualificado, apresentou no bojo da ação de 

indenização, 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 os autores embora tenham declarado serem pobres, não 

aparentam pobreza na acepção da palavra, haja vista que a declaração 

de IRPF demonstra o contrário. Os autores possuem declarados bens, 

dinheiro, com valores que aparentam vida financeira confortável, o que 

afasta a pobreza ora sustentada pelos autores. Assim, resta claro que os 

demandantes não são pessoas pobre na acepção jurídica do termo, pois 

resta comprovado que possui propriedade, dinheiro, além da renda fixa 

por eles declarada, sendo supostamente em R$ 4.000,00 o que não condiz 

com os bens declarados e a pobreza sustentada. 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 
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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 as partes autoras 

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, 07 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007603-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE FATIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007603-55.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSEFA DE 

FATIMA NASCIMENTO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de setembro de 2018, às 

15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. 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. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Ademais, 

indefiro o pedido de preferencia no trâmite suscitado, uma vez que não é 

hipótese deste. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007494-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO LOURENCO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007494-41.2018.8.11.0015. AUTOR: PORTAL DA MATA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: ERALDO LOURENCO DE 

ALMEIDA Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por este magistrado. 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007537-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007537-75.2018.8.11.0015 REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: ROGERIO DE LIMA 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: FIAT, modelo: Strada-0P-Básico Adventure 1.8 

Adventure, ano fabricação 2010, CHASSI: 9BD27844DA7237856, placa 

IQQ8975, Renavam: 201257360, cor VERMELHA, melhor descrito nos 

autos, com pleito liminar, em virtude de um financiamento de R$ 18.410,76, 

em 36 parcelas mensais, mediante Contrato nº 10-728272/17, 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 
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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. 

Ademais, indefiro o pedido de bloqueio judicial suscitados, haja vista que o 

bem já se encontra alienado fiduciariamente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 07 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ TRICHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000302-57.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que os documentos 

carreados aos autos não se mostram suficientes para análise do pleito à 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação da parte exequente para, querendo, 

em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob pena de indeferimento. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 

de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005143-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILDO BALBINO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005143-95.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra na 

íntegra o despacho sob Id. 13243514, item "2", juntando aos autos 

digitalização legível do título executivo, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174940 Nr: 10469-63.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, MARCELO AUGUSTO 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, ROSANGELA GLESSE BROLESE, SÔNIA APARECIDA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:OAB/MT 16.437, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

JÉSSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - OAB:15.330 MT, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:OAB/MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 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 

certidão de fls. 235. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259110 Nr: 3149-20.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte exequente a manifestar-se no 

presente autos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da decisão de fls. 

38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251339 Nr: 18984-82.2015.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI PETRAZZINI MENDES, BELCHO VIEIRA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo sem manifestação pela parte requerida, 

mesmo intimada pessoalmente às fls. 66, e em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

os autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar o 

advogado da parte autora para no prazo de 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187581 Nr: 8838-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DE PINHO MASIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIANE SOBIERAI DAL SOGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor da certidão de 

fls. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 76814 Nr: 5203-08.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor de fls. 120/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156790 Nr: 3867-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOGENES FÁTIMA SCHNEIDER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que efetue o depósito da diligência 

do oficial de justiça sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no 

site do TJ/MT; após enviar comprovante para posterior expedição de 

mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264995 Nr: 6515-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor de fls. 82/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222039 Nr: 882-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEI LEMOS GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor da certidão de fl. 

94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 241521 Nr: 12971-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO RENASCER LTDA, CIRO 

GEMELLI JUNIOR, ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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 o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto a correspondência devolvida às fls. 55 verso. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004676-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BATISTA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004676-19.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 7 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004737-74.2018.8.11.0015

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:

L. L. COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO RICARDO PERCINOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004737-74.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 7 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006336-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CELESTINO RIBEIRO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006336-82.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil. 6.1. Deverá a parte exequente comprovar nos 

autos, em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de 

cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 7. Ficam isentas as custas e 

despesas processuais, em conformidade com a Lei Estadual n. 

7.603/2001. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 7 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007402-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CRISSIUMAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007402-63.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta 

data, procedi a retificação da autuação no tocante a classe processual. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 
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(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos 

autos, em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de 

cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Ficam isentas as custas e 

despesas processuais, em conformidade com a Lei Estadual n. 

7.603/2001. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 7 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-61.2016.8.11.0015

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:

CHANTRELLE KIRYA DIDOMENICO DAGOSTINI (EXECUTADO)

ELIANDRO D AGOSTINI (EXECUTADO)

ESCOLA ACADEMICA DE SAUDE - AGITARE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000067-61.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Expeça-se a competente certidão de 

admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do Código de 

Processo Civil, conforme requerido no Id. 3330021. 1.1. Deverá a parte 

exequente comprovar nos autos, em 10 (dez) dias, as averbações 

efetivadas, sob pena de cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 2. 

Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a inexistência de saldo em contas 

bancárias dos executados, conforme extrato acostados as autos (Id. 

4981587), acolho o pedido sob Id. 5557838 e, por conseguinte, passo a 

localizar bens em nome dos executados junto ao sistema Renajud. 3. 

Destarte, consigno que procedi a busca em nome dos executados, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois os 

veículos localizados em nome de Eliandro D Agostini já possuem restrição, 

bem como não foram localizados veículos de propriedade das executadas 

Escola Academica de Saúde Agitare Ltda. e Chantrelle Kirya Didomenico 

Dagostini, conforme extrato em anexo. 4. Assim, tendo em vista as 

diligências negativas, determino a intimação da parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção, sem resolução de mérito. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 7 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007188-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO)

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE DA SILVA MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007188-72.2018.8.11.0015. AUTOR: CCS 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME RÉU: ANA CAROLINE 

DA SILVA MELO Vistos, etc... Considerando que a ação de nº 

1006685-51.2018.8.11.0015, que tramita perante 1ª Vara Cível foi 

distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da 

conexão existente entre as ações, uma vez que a referida ação possui 

como objeto o contrato discutido nos presentes autos. De acordo com o 

art. 58 do CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no 

juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”, fixando a 

prevenção o primeiro processo registrado ou distribuído, art. 59 do 

referido diploma. Pelo exposto, declino da competência em favor da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida 

e apensada ao processo nº 1006685-51.2018.8.11.0015. Proceda-se as 

baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007280-50.2018.8.11.0015

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:

ANTONIO SILVA ALENCAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007280-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO SILVA 

ALENCAR Vistos, etc... Consultando o sistema do PJE é possível verificar 

que esta ação é uma reprodução da ação proposta e distribuída 

inicialmente a Segunda Vara Cível desta Comarca, Processo nº 

1006138-11.2018.8.11.0015. Como se sabe a distribuição da petição inicial 

torna prevento o juízo, art. 59 do CPC, e todo processo extinto sem 

resolução de mérito, quando reiterado o pedido, deve ser distribuído por 

dependência ao primeiro processo, nos termos do art. 286, II, do CPC 

Deste modo, verifica-se a prevenção do juízo da 2ª Vara Cível local para o 

exame da ação, considerando a vinculação do juízo natural e ainda, a 

ausência de qualquer fato novo a ensejar a propositura da mesma ação 

na justiça comum. Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO – 

PREVENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – ART. 253, II, DO CPC – 

CONFLITO PROCEDENTE. No caso, fora proposta ação de busca e 

apreensão, a qual havia sido anteriormente extinta, sem resolução do 

mérito, ante o pedido de desistência da parte autora, de modo que sendo 

ajuizada nova ação, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, 

aplica-se o disposto no art. 253, inc. II, do CPC, devendo este feito ser 

distribuído por dependência àquele. (CC 144415/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2015, Publicado no 

DJE 16/02/2015). Desta forma, declino da competência e determino a 

remessa dos presentes autos a 2ª Vara Cível desta Comarca para seu 

regular processamento. Proceda-se as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005867-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESQUIVEL OAB - MT19211/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. F. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. A. M. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1005867-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE ALTAIR MIERSCH REQUERIDO: LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão que José Altair 

Mierch move contra Leonardo Eloi Folle Berlatto em razão de um contrato 

de compra e venda entabulado entre as partes. Aduz o autor que adquiriu 

dois reboques SR/Guerra, placas MDQ-1303 e MDQ-1263 do requerido, 

mediante a entrega de um veículo Fiat Strada placa OBG-6225, “3.Outra 

parte do pagamento requerente passou um cheque ao requerido no valor 

de R$ (17.333,000) dezessete mil reais, em nome de Carlos Antonio 

Cotinho Rocha da Agencia 8509,conta corrente N º 01597-3 , numero do 

cheque 001241. 4.A terceira parte do pagamento o requerente se 

compromete a depositar na conta do requerido Bradesco Agencia 5582 , 

conta corrente 0000964-4, em nome da transportadora Alto Alegre,na 
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CNPJ 10.278.688/0001-20. 5 .A quarta e a Ultima parte do pagamento o 

requerente passou ao requerido uma moto Biz 125 marca Honda , com 

placa AXG-6302 Assis Chatubriana .Paraná., no valor R$ (5.000,00) Cinco 

mil Reais”. Alega que ficou estipulado que o requerido iria passar os 

documentos dos reboques no outro dia, o que não ocorreu até o presente 

momento, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja 

realizada a busca e apreensão do veículo Strada. É o relato do 

necessário. DECIDO. Muito embora esteja claro que o autor almeje a busca 

e apreensão do veículo Strada, a verdade é que ele não esclareceu qual 

será a ação principal, se pretende a rescisão do contrato ou obrigar o 

requerido a cumpri-lo. Também não esclareceu se realizou os pagamentos 

das parcelas e nem quando irá devolver os reboques ao requerido, caso a 

ação principal seja de rescisão contratual. Verifico ainda que o autor 

atribuiu à causa o singelo valor de R$ 1.000,00, quando o contrato em 

discussão perfaz o valor de R$ 51.500,00, doc. ID 13576332, razão pela 

qual, com fundamento no art. 292, § 3º do CPC, fixo o valor da causa em 

R$ 51.500,00. Por fim, em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o autor é proprietário de 

empresa do ramo de transportes, CNPJ nº 24378173/0001-06 e de 

diversos veículos automotores, tais como M.Benz/L 1618, placa 

BWD-0996, M.Benz/L 1113, placa KFT-3018, IVECO/Stralihd740s, placa 

GAT-6661 e Honda Biz, placa QBL-5542, o que evidencia que ele não é 

necessitado para os fins do art. 98 do CPC, razão pela qual indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Ademais, os documentos 

carreados aos autos evidenciam que o autor efetua negociação de altos 

valores, tais como um caminhão de R$ 65.000,00, doc. ID 13576347, onde 

inclusive recebe o pagamento de R$ 17.738,63 através de 147,8 gramas 

de ouro, o que corrobora com a afirmação de que ele não é necessitado. 

Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, concedo ao autor o direito ao 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em cinco dias e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes. Intime-se o autor para que emende a inicial, 

retificando as irregularidades acima apontadas em 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, art. 321, parágrafo único do CPC, bem como 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004953-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ MERGEM PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO)

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que em fevereiro de 2017 o 

salário bruto do autor perfazia quase R$ 8.000,00, com renda anual 

superior a R$ 100.000,00, doc. ID 13135058, o que evidencia que ele não 

é hipossuficiente, 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 13135062. Ademais, em 

consulta ao sistema CAGED, verifico que o seu vínculo empregatício não 

foi rescindido. Pelo 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 o autor 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. 

Considerando que nos autos nº 0300238-27.2017.8.24.0059, em trâmite 

perante a Comarca de São Carlos-SC, o autor transigiu com o 

banco/requerido e quitou o contrato que pretende revisar, acordo este 

juntado aos autos da Carta Precatória nº 1011443-10.2017.8.11.0015, em 

trâmite perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, doc. ID 11033888, ao que 

tudo indica o pedido de tutela antecipada perdeu o seu objeto, razão pela 

qual determino a intimação do autor para que esclareça se desiste do 

referido pedido ou desta ação,no prazo de cinco dias, sob pena do seu 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007390-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELIA NONATO FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO)

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE SALGADEIRO MARQUES (RÉU)

RENIFER MARQUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007390-49.2018.8.11.0015. AUTOR: MARIA GELIA 

NONATO FREIRE RÉU: RENIFER MARQUES, ROSINEIDE SALGADEIRO 

MARQUES Vistos, etc... Considerando que a ação de nº 

1007085-65.2018.8.11.0015, que tramita perante 4ª Vara Cível foi 

distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da 

conexão existente entre as ações, uma vez que a referida ação possui 

como objeto o contrato discutido nos presentes autos. De acordo com o 

art. 58 do novo CPC, “a reunião das ações propostas em separado 

far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”, 

fixando a prevenção o primeiro processo registrado ou distribuído, art. 59 

do referido diploma. Pelo exposto, declino da competência em favor da 4ª 

Vara Cível desta Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida 

e apensada ao processo nº 1007085-65.2018.8.11.0015. Proceda-se as 

baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007225-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OPERVAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007225-02.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: OPERVAN CONSTRUCOES E SERVICOS 

LTDA - ME Vistos, etc... Consultando o sistema Apolo é possível verificar 

que esta ação é uma reprodução da ação proposta e distribuída 

inicialmente a Segunda Vara Cível desta Comarca, Processo nº 

1394-73.2007.811.0015. Como se sabe a distribuição da petição inicial 

torna prevento o juízo, art. 59 do CPC, e todo processo extinto sem 

resolução de mérito, quando reiterado o pedido, deve ser distribuído por 

dependência ao primeiro processo, nos termos do art. 286, II, do CPC 

Deste modo, verifica-se a prevenção do juízo da 2ª Vara Cível local para o 

exame da ação, considerando a vinculação do juízo natural e ainda, a 

ausência de qualquer fato novo a ensejar a propositura da mesma ação 

na justiça comum. Neste sentido: Conflito Negativo de Competência. Ação 

monitória distribuída livremente. Execução anterior, fundada no mesmo 

contrato, com embargos acolhidos para julgar extinta a execução. 

Prevenção verificada. Extinção dos embargos que não implicou na análise 

do pedido principal, razão pela qual aplica-se ao presente caso o disposto 

no artigo 286, inciso II do Novo Código de Processo Civil, que determina a 

distribuição por dependência ao mesmo juízo que extinguiu o processo 

anterior sem resolução do mérito, quando for reiterado o pedido. 

Reiteração do pedido formulado na ação de execução. Artigo 286, II, do 

Novo Código de Processo Civil que, quanto à distribuição por dependência, 

não impõe qualquer restrição, no que diz respeito à causa de extinção do 

processo anterior sem resolução de mérito, nos casos de ilegitimidade de 

parte, ausência de pressuposto processual ou de pequenas alterações no 

pedido. Hipótese de competência funcional e, consequentemente, 

absoluta, devendo o feito ser redistribuído, por força da aplicação do 

princípio do juiz natural. Conflito julgado procedente – Competência do juízo 

s u s c i t a d o .  ( T J - S P  0 0 4 5 3 2 4 2 3 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0045324-23.2017.8.26.0000, Relator: Salles Abreu (Pres. Seção de Direito 
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Criminal), Data de Julgamento: 27/11/2017, Câmara Especial, Data de 

Publicação: 29/11/2017) Desta forma, declino da competência e determino 

a remessa dos presentes autos a 2ª Vara Cível desta Comarca para seu 

regular processamento. Proceda-se as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007417-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORILDES COPATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007417-32.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ORILDES 

COPATTI EXECUTADO: TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para o Juizado Especial local, sendo o processo equivocadamente 

distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, declino 

da competência e determino a redistribuição do presente feito à 7ª Vara 

Cível desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007051-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDERVAN DE OLIVEIRA FERRAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1007051-90.2018.8.11.0015. AUTOR: ODAIR 

JOSE SILVA CORRETOR - ME RÉU: LUDERVAN DE OLIVEIRA FERRAZ 

Vistos, etc... Intime-se o requerente para que regularize sua 

representação processual, trazendo para os autos a procuração que 

outorgou à Castelo Imóveis para representá-lo em juízo com relação ao 

imóvel descrito na inicial, bem como a procuração outorgada ao advogado 

subscritor da petição inicial, e por fim pague as custas processuais, tudo 

no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005898-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE TOMKIEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005898-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GISLENE TOMKIEL 

Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamentos S.A., ingressou com a 

presente ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 

911/69, contra Gislene Tomkiel. Antes de receber a inicial este Magistrado 

determinou que o Requerente comprovasse a notificação da Requerida, 

nos termos do art. 2°, § 2°, do referido Decreto, já que essa é condição 

sine qua non para a propositura da ação, ID. 13745879. O Requerente, 

intimado para emendar a inicial no prazo de 15 dias, deixou transcorrer in 

albis o prazo, requerendo prorrogação por mais 120 dias, ID. 14162216. 

Ora, o que pretende o Requerente é usar do tempo solicitado para 

proceder à notificação da Requerida, quando se sabe que a comprovação 

da mora é condição sem a qual não lhe é permitido propor a presente 

ação, e, não tendo o Requerente em mãos citada prova, é ele carecedor 

de ação. Diante disso, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 

330, III, e 485, I, todos do C.P.C., indefiro a petição inicial. Custas pelo 

Requerente. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010189-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA STEFANY COSTA LEITE OAB - MT23331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PITTERI DOBBINS (RÉU)

JOAREZ TRINDADE DA SILVA (RÉU)

YAGO DOBBINS SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010189-02.2017.8.11.0015. AUTOR: JUREMA SALETE 

GRAPIGLIA TOZI RÉU: YAGO DOBBINS SILVA, JOAREZ TRINDADE DA 

SILVA, SANDRA PITTERI DOBBINS Vistos, etc... Trata-se de “ação de 

despejo por falta de pagamento e rescisão contratual c/c cobrança de 

aluguéis e acessórios” ajuizada por Jurema Salete Grapiglia Tozi em face 

de Yago Dobbins Silva e outros. Entre um ato e outro, as partes, por 

petição de ID. 11390992, informaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a suspensão da ação. Por petição 

de ID. 14285998, a autora informou que o acordo foi devidamente 

cumprido. Diante disso, homologo por sentença o acordo de ID. 11390992, 

julgando extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas e 

honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das 

custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007666-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROZILDA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007666-80.2018.8.11.0015. AUTOR: COMPANHIA 

ENERGETICA SINOP S/A RÉU: MARIA ROZILDA LEITE Vistos, etc... Em se 

tratando de ação de reintegração de posse, o valor da causa deve 

expressar o benefício econômico pretendido pela parte. No presente caso, 

verifico que a Autora atribuiu à causa apenas o valor da multa prevista na 

cláusula penal, desconsiderando o valor correspondente ao pedido de 

reintegração de posse. Deste modo, considerando que a Autora pretende 

a reintegração de posse do imóvel, bem como a condenação da Ré a 

cláusula penal, o valor da causa deve expressar a somatória dos dois 

pedidos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVEITO ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - CONDIÇÕES DE ACESSO - CRITÉRIO DO 

HOMEM MÉDIO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO 

BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO- RECURSO DESPROVIDO. Por 

ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da 

causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte e do STJ tem 

entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido 

pelo autor. Não atua com discricionariedade o magistrado que, ao decidir 

incidente de impugnação ao valor da causa, considera a localização da 

área e utiliza do critério do homem médio, fixando valor ponderável e justo. 

O valor da causa deve expressar o benefício econômico pretendido pela 

parte, que está em descompasso com o valor atribuído à causa. (Ap 

25637/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017) Ademais, considerando que as guias de recolhimento das 

custas e taxas judiciais de ID. 14523305, foram recolhidas de maneira 

equivocada, determino a intimação da autora para que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito 
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na forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, devendo observar o 

novo valor atribuído à causa, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito. Ressalto que, em relação à guia recolhida de forma equivocada, 

compete à parte interessada solicitar a restituição dos valores, por 

intermédio de requerimento direcionado ao Juiz Diretor do Foro, nos termos 

da Instrução Normativa nº 02/2011 – Versão 02. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 07 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007668-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO TAKAO MIYAMURA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007668-50.2018.8.11.0015. AUTOR: COMPANHIA 

ENERGETICA SINOP S/A RÉU: MAURO TAKAO MIYAMURA Vistos, etc... 

Em se tratando de ação de reintegração de posse, o valor da causa deve 

expressar o benefício econômico pretendido pela parte. No presente caso, 

verifico que a Autora atribuiu à causa apenas o valor da multa prevista na 

cláusula penal, desconsiderando o valor correspondente ao pedido de 

reintegração de posse. Deste modo, considerando que a Autora pretende 

a reintegração de posse do imóvel, bem como a condenação do Réu a 

cláusula penal, o valor da causa deve expressar a somatória dos dois 

pedidos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVEITO ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - CONDIÇÕES DE ACESSO - CRITÉRIO DO 

HOMEM MÉDIO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO 

BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO- RECURSO DESPROVIDO. Por 

ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da 

causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte e do STJ tem 

entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido 

pelo autor. Não atua com discricionariedade o magistrado que, ao decidir 

incidente de impugnação ao valor da causa, considera a localização da 

área e utiliza do critério do homem médio, fixando valor ponderável e justo. 

O valor da causa deve expressar o benefício econômico pretendido pela 

parte, que está em descompasso com o valor atribuído à causa. (Ap 

25637/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017) Ademais, considerando que as guias de recolhimento das 

custas e taxas judiciais de ID. 14524764, foram recolhidas de maneira 

equivocada, determino a intimação da autora para que, no prazo de 15 

dias, 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, devendo observar o 

novo valor atribuído à causa, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito. Ressalto que, em relação à guia recolhida de forma equivocada, 

compete à parte interessada solicitar a restituição dos valores, por 

intermédio de requerimento direcionado ao Juiz Diretor do Foro, nos termos 

da Instrução Normativa nº 02/2011 – Versão 02. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 07 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 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 do Banco Itaú S/A Dr. EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS para que, em 5 dias se manifeste sobre a petição de 

fls7056/7059, até porque, em sendo verdadeiras as alegações das 

recuperandas, deve o banco devolver os cheques para que sejam 

cobrados diretamente dos seus emitentes, mantendo-se o valor constante 

do plano de recuperação judicial, caso contrário, deverão ser abatidos do 

montante constante do referido plano, conforme decisão abaixo 

transcrita.Vistos, etc.Intime-se o Banco Itau para que se manifeste sobre a 

petição de fls7056/7059, até porque, em sendo verdadeiras as alegações 

das recuperandas, deve o banco devolver os cheques para que sejam 

cobrados diretamente dos seus emitentes, mantendo-se o valor constante 

do plano de recuperação judicial, caso contrário, deverão ser abatidos do 

montante constante do referido plano.Intime-se o Banco do Brasil para que 

se manifeste sobre a petição de fls7060/7063, até porque, em sendo 

verdadeiras as alegações das recuperandas, deve o banco devolver os 

cheques para que sejam cobrados diretamente dos seus emitentes, 

mantendo-se o valor constante do plano de recuperação judicial, caso 

contrário, deverão ser abatidos do montante constante do referido 

plano.Intime-se o HSBC Bank para que se manifeste sobre a petição de 

fls7063/7064, até porque, se o consórcio já se encerrou, as parcelas 

devem ser restituídas às recuperandas por meio do depósito judicial, 

devidamente atualizado até a presente data.Oficie-se aos juízos por onde 

tramitam as ações executivas ou ações monitórias em face das 

recuperandas, remetendo-lhes cópia da concessão da recuperação 

judicial, esclarecendo aos juízos que nos termos do art. 59 da LRE, uma 

vez homologado o plano, ocorre a novação, não sendo mais possível 

prosseguir com as ações contra as recuperandas.Intimem-se as 

recuperandas para que informem os juízos por onde tramitam as referidas 

ações.Manifeste a Srª Gestora, as recuperandas e o Sr. Administrador 

Judicial, no prazo de 5 dias, sobre os documentos de fls. 

7.144/7.148.Cumpridas essas diligências, diga o M.P. em 10 dias(..)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004888-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPHE MARINHO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004888-40.2018.8.11.0015. AUTOR: FELLIPHE 

MARINHO COSTA RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e débitos futuros que Felliphe 

Marinho Costa move contra Unimed Norte do mato Grosso – Cooperativa 

de Trabalho Médico. Aduz o autor ser portador de “espondiloartrite”, 

necessitando fazer uso do medicamento “adalimumabe 40 mg” a cada 14 

dias, o qual chega a custar mais de R$ 6.000,00 a embalagem com duas 

injeções, a qual é auto aplicável em sua residência. Alega que foi 

surpreendido com um desconto considerável no seu salário do mês de 

março de 2018, e que tal desconto ocorreu em razão das injeções do 

medicamento acima referido, em razão da co-participação do plano de 

saúde firmado com a requerida. Esclarece que desde outubro de 2017 faz 

uso do medicamento, no entanto o desconto somente ocorreu em março 

de 2018. Assevera que “é ciente que existe co-participação quando se 

faz uso de consulta ou exames, ou quando há atendimento ambulatorial, 

conforme disposto na Cláusula Vigésima Terceira do Contrato, entretanto, 

não há qualquer menção sobre co-participação ao se adquirir 

medicamentos fornecidos pela Requerida”. Ao final, requer a título de 

tutela de urgência “ver assegurada a cobertura integral do plano de saúde 

em relação ao procedimento recomendado pelos médicos, sem qualquer 
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coparticipação referente à medicamentos requeridos”. Requer ainda “a 

concessão do pedido de tutela provisória de urgência, com o fim de 

determinar que a Requerida se abstenha de realizar cobrança referente à 

co-participação sobre medicamentos, bem como, promova a devolução 

dos valores já pagos, sob pena de multa diária a ser fixada”. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Compulsando os autos, verifico que o medicamento indicado 

pela médica que assiste o autor denomina-se “adalimumabe 40mg”, id 

13102555, o qual é aplicado pelo próprio autor em sua residência, 

conforme afirmado por ele na exordial. O documento ID 13311408, 

denominado “demonstrativo de repasse faturamento”, no que concerne ao 

autor Felliphe, demonstra a existência apenas e tão somente da cobrança 

da mensalidade correspondente ao plano de saúde Uniempresa Estadual e 

seus aditivos Unimed Road e Unimed Air, nos valores de R$ 176,75, R$ 

2,34 e R$ 5,07, inexistindo qualquer menção à cobrança do medicamento 

“adalimumabe 40 mg”. Ademais, analisando o contrato entabulado entre as 

partes, doc. ID 13102532, verifico na cláusula 6ª que estão excluídos do 

plano de saúde as despesas decorrentes de “III. Fornecimento de 

medicamentos para tratamento domiciliar, mesmo em casos de caráter de 

emergência ou urgência” e “XVIII. Quaisquer vacinas, salvo as ministradas 

durante a internação hospitalar ou atendimento ambulatorial de urgência ou 

emergência”. Ora, o tratamento indicado pelo médico que assiste o autor é 

justamente um injeção que ele deve utilizar em casa, o que evidencia a 

expressa exclusão de cobertura contratual, razão pela qual indefiro o 

pedido de tutela de urgência. Cite-se a ré para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 29/08/2018, às 

13:00 horas, a qual será realizada na sala 40 ou 48 do Fórum desta 

Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 

334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Em consulta aos sistemas 

de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que inexistem 

elementos que desabonem a declaração de hipossuficiência firmada pelo 

autor, doc. ID 13102521, razão pela qual defiro a ele os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006800-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO)

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006800-72.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR 

GOMES DO NASCIMENTO REQUERIDO: SIMONE DE OLIVEIRA ROCHA 

Vistos, etc... Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela c/c perdas e danos que Gilmar Gomes do 

Nascimento move contra Simone de Oliveira Rocha, ao fundamento de que 

em 07.11.2012 vendeu à requerida um imóvel denominado Lote 10, da 

quadra 03, com 275 m², localizado na rua 06 do loteamento Residencial 

Lisboa, com uma residência de alvenaria de 85 m², matriculado sob o nº 

5.029 do CRI de Sinop. Esclarece que até o presente momento a requerida 

não procedeu a transferência da escritura do imóvel para o nome dela, e 

que em razão disso teve o seu nome negativado por dívidas fiscais 

decorrentes do inadimplemento do IPTU. Afirma que pagou referido tributo 

para não ser executado, e que busca a tutela deste juízo a fim de que a 

requerida seja compelida a transferir o imóvel para o seu nome, sob pena 

de multa diária. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do 

novo CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Compulsando os autos, verifica-se 

ser incontroverso que o autor vendeu o imóvel em questão à requerida em 

07.11.2012, mediante pagamento à vista de R$ 53.00,00, e que ela se 

“obrigou a assinar toda documentação necessária para devida 

transferência do imóvel”. Ocorre que referido imóvel foi adquirido 

inicialmente da Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda, de forma parcelada, 

através do compromisso de compra e venda ID 14095239, e inexiste nos 

autos a prova de que referido contrato foi devidamente quitado perante a 

imobiliária. Assim, neste momento processual não há como obrigar a 

requerida a receber a escritura do imóvel, pois conforme cláusula 7ª do 

contrato acima referido, “A Escritura Pública definitiva do imóvel objeto do 

presente contrato será outorgada pela Compromitente Vendedora logo 

após a quitação da última parcela”. Pelo exposto, deixo para analisar o 

pedido de tutela de urgência após aportar aos autos a prova de que dito 

imóvel foi devidamente quitado perante a Imobiliária Irmãos Nogueira. 

Oficie-se à referida empresa, solicitando se o contrato ID 14095239 

encontra-se devidamente quitado e o imóvel apto a ser escriturado em 

nome do seu adquirente, consignando o prazo de cinco dias para a 

resposta. Cite-se a requerida para integrar a relação processual. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05/09/2018, às 16:00 horas, a qual 

será realizada na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, devendo as 

partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do 

CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Por fim, em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, verifico que o autor é proprietário de um veículo de luxo 

denominado Toyota Etios Sedan Automático, ano 2017, placa OBD-0232, 

além de declarar possuir uma voluptuosa disponibilidade financeira em 

espécie, razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 

Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, concedo ao autor o direito ao 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em cinco dias e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes. Intimem-se os autores para que procedam 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

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006571-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES LEITE DA SILVA OAB - MT24277/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006571-15.2018.8.11.0015. AUTOR: LEANDRO LEITE 

DA SILVA RÉU: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais que Leandro Leite da Silva move 

contra Banco Triângulo, ao fundamento de que quitou uma dívida oriunda 

do cartão de crédito fornecido pela requerida e solicitou o seu 

cancelamento, no entanto seu nome foi inserido no rol de inadimplentes, 

razão pela qual busca a tutela deste juízo no sentido de que seja 

determinada a baixa na referida restrição. É o sucinto relato do 

necessário. Decido. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Compulsando os autos, verifico através dos documentos ID 

13989145, ID 13989186, ID 13989205 e ID 13989224, que o autor parcelou 

e quitou uma dívida oriunda do contrato nº 0006363755910618005 que 

mantinha perante a requerida, no entanto o seu nome permanece inserido 

no rol de inadimplentes do SERASA, fato que evidencia a probabilidade do 

seu direito. O "Periculum in mora" está demonstrado diante dos prejuízos 
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que o protesto e a inscrição nos órgãos de proteção o crédito pode 

acarretar, pois uma vez inscrito no rol de maus pagadores, certamente 

estará o autor impedido de contratar qualquer financiamento, empréstimo e 

de participar de qualquer certame licitatório, além, é claro, ser tal inscrição 

meio vexatório, o que não deixa de constituir fundado receio de dano 

grave e de difícil reparação. Desta forma, uma vez presentes os requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência 

pleiteado na exordial para determinar que a requerida proceda a baixa da 

negativação do nome do autor referente ao contrato nº 

0006363755910618005, com data de vencimento em 12.05.2017, no prazo 

de cinco dias, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Oficie-se ao Serasa Experian, dando-lhe ciência desta decisão e para que 

a cumpra no prazo de cinco dias, sob pena de o responsável responder 

pelos danos a que vier dar causa. Inexistindo nos autos elementos que 

desabonem a declaração de hipossuficiência firmada pelo autor, doc. ID 

13989087, defiro a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Cite-se o requerido para integrar a relação processual. Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/09/2018, às 14:00 horas, a qual será 

realizada na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes a 

ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do 

CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007758-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARILTO SOARES DE MOURA (REQUERIDO)

SILAS DE CARVALHO DIAS (REQUERIDO)

MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007758-58.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Expediente

 Intimação 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

 Código nº 95039

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 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:

 Código nº 80349

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88812 Nr: 6192-77.2007.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZENS GERAIS BRANCA DE NEVE LTDA, 

ANTÔNIO HEINZ WINTER, MARILENE WINTER

 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: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 

8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131666 Nr: 10882-47.2010.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL BARLETTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.116: 

"Certifico que efetuei diversas diligências e não consegui localizar o bem a 

ser apreendido, motivo pelo qual devolvo do respeitável mandado em 

Cartório. O referido é verdade e dou fé.", ficando facultado à requerente, 

a conversão da ação, nos termos do art. 4, caput, do decreto-Lei 911/69, 

conforme decisão de fl. 110: "Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, determino a restrição do veículo Chassi: 

8ATS2JSH03X046376, Placa: JJB-2593, pelo sistema Renajud.

Após, expeça-se o mandado de busca e apreensão e citação do 

executado, conforme endereço indicado pelo requerente (fls. 107).

Restando infrutífera a diligência, fica facultada a requerente, a conversão 

da ação, nos termos do art. 4, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 276180 Nr: 13807-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR SERPA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 276180

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de pesquisa de endereço 

do requerido através do sistema BACENJUD, dando conta da localização 

de endereço diverso do constante nos autos, CITE-SE a parte requerida, 

nos termos da decisão de fls. 85, na Rua Porto Alegre, nº 1739, bairro 

Solar do Sol, Sorriso/MT, CEP nº 78890-000.

Restando infrutífera a citação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242840 Nr: 13841-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRO DURVAL FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

AUTOR para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a sentença 

transitou em julgado.

 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:

 Código nº 218596

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Código n.º 159548

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, defiro o pedido formulado às fls. 64/65, com 

relação à pesquisa de veículos registrados em nome da parte executada 

LIANE MARTINI– CPF nº 395.295.841-72, por meio do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Não sendo encontrados bens, 

voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos.

Com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome da parte executada 

LIANE MARTINI– CPF nº 395.295.841-72, em seus cadastros, conforme 

requerido às fls. 64/65.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190175 Nr: 11624-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marceli Cichoki Spadotto Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO SIMONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA MARCON - 

OAB:30627, RAFAELLA DE MEDEIROS - OAB:63953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 11624-67.2013.811.0015 - 190175

 ESPÉCIE: Monitória

PARTE AUTORA: Marceli Cichoki Spadotto Barros

PARTE RÉ: DENIS MARCELO SIMONATTO

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

85.711,74 (oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e setenta e quatro 

centavos). Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas. 2) Não havendo o cumprimento e nem a interposição de 

embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de execução 

adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: MARCELI CICHOCKI 

SPADOTTO BARROS, brasileira, casada, portadora do CPF nº 

023.374.509-29, Rg nº 5477081-2-SESP-PR, residente e domiciliada em 

Santa Izabel do Oeste-Pr., vem por intermédio de sua advogada, que esta 

subscreve, com escritório profissional situado na Rua Canjerana, S/N, 

Centro, Município de Santa Izabel do Oeste – PR, bem como demais 

dispositivos legais aplicáveis à espécie, vem à presença de V. Exa., 

propor a presente: A Ç Ã O M O N I T Ó R I A Em face de DENIS MARCELO 

SIMONATTO, pessoa física, RG Nº 3450637-SSP-SC., CPF nº 
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949.149.079-68, com endereço para citações sito à Rua das Samambaias, 

nº 456, Bairro Jacarandá, Mato Grosso., pelos fatos e fundamentos que 

passa expor: I - DOS FATOS: A ora Requerente é credor do Requerido, 

tendo em vista transação comercial realizada entre as partes 

representada pelos cheques ora juntados e emitidos para pagamento das 

obrigações assumidas, todos devolvidos, e demonstrando o 

inadimplemento do credor, importando a quantia principal de R$ 71.000,00 

(setenta e um mil reais). A Requerente, tendo em vista o não pagamento, 

procurou pelos meios amigáveis ser ressarcida do quantum proveniente 

dos títulos anexos, porém, até a presente data, não logrou êxito em seu 

desiderato. Que o valor em tela deve ser cobrado com as devidas 

atualizações, conforme planilha anexa. II - DO DIREITO: Com a devolução 

dos títulos em questão, ficou evidenciado que a ora Requerido não 

tencionava honrar com o compromisso assumido quanto ao pagamento da 

dívida, sendo que apesar das inúmeras tentativas, o pagamento não foi 

efetivado. Na forma do artigo 59 da Lei nº 7.357/85, já expirou-se o prazo 

para o ingresso com Ação de Execução para o pagamento de tais 

cheques: "Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo 

de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador." 

Tais títulos, portanto, não mais possuem eficácia executiva, 

constituindo-se em prova escrita da dívida, possibilitando o ingresso com a 

Ação Monitória, como permite o artigo 1102a do Código de Processo Civil a 

seguir transcrito: "A ação monitória compete a quem pretender, com base 

em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel." (grifo 

nosso)É inegável que tais títulos representam prova escrita, ficando clara 

a possibilidade de ingresso com a presente ação, posto que, em suma, 

constituem documento escrito, que não possui eficácia de título executivo, 

sendo dotados de liquidez e certeza do crédito reclamado. Vejamos: TJ 

Súmula nº 299 - 18/10/2004 - DJ 22.11.2004 - Ação Monitória Fundada em 

Cheque Prescrito - É admissível a ação monitória fundada em cheque 

prescrito. Assim, existindo legitimatio ad causam, interesse processual, e 

sendo o pedido juridicamente possível, encontra-se apto para a prestação 

da tutela jurisdicional que mais adiante se invocará. Diante do exposto, 

vejamos a farta jurisprudência aplicável ao caso em tela: "A ação monitória 

tem a natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a 

prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso 

sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de titulo 

executivo, nos termos do art. 1.1022a, CPC" (STJ-4ª Turma, REsp 

208.870-SP, rel Min. Sávio de Figueiredo, j. 8.6.99, não conheceram, v.u., 

DJU 28.6.99, p. 124) "Cheque. A prescrição prevista no art. 59 da Lei no. 

7.357/85 refere-se exclusivamente à forma executiva de cobrança, não 

impedindo o uso da ação monitória para recebimento da dívida oriunda dos 

cheques não honrados" (STJ-4ª Turma, REsp 168.777-RJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Jr., j. 16.12.99, não conheceram, v.u., DJU 27.3.00, p. 

108)."AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. O cheque prescrito, por si 

só, representa prova suficiente a ensejar a ação monitória, sendo 

desnecessário que o autor demonstre a origem da dívida. Com esse 

entendimento, a Turma, por maioria, afastou a inépcia da inicial e cassou o 

acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo julgue a apelação como de 

direito." Precedentes citados: REsp 262.657-MG, DJ 19/3/2001, e REsp 

285.223-MG, DJ 5/11/2001. REsp 419.477-RS, Rel. Min. Sávio de 

Figueiredo, julgado em 4/6/2002."É cabível ação monitória para cobrança 

de cheque prescrito, uma vez que tal procedimento não restitui a forca 

executória dessa cambial, Mas tão-somente torna disponível, para 

obtenção de título executivo judicial, uma via processual mais célere do 

que a ação ordinária de cobrança, em nada restando agredido o instituto 

da prescrição."(TAMG - Ap. nº 02179086-4/00 - Teófilo Otoni - 6ª Câm. 

Cív. - Rel. Juiz Pedro Henriques - DJU 11.09.96 - m.v.). "Ação Monitória. 

Cheque prescrito. Apresentado pelo autor o cheque, o ônus da prova da 

inexistência do débito cabe ao réu. A prova inicial, municiada pelo cheque, 

é o bastante para comprovação do direito do autor ao crédito reclamado, 

cabendo ao lado adverso demonstrar, eficazmente, o contrário" (STJ-4ª 

Turma, REsp 285.223-MG, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 26.6.01, negaram 

provimento, v.u., DJU 5.11.01, p. 116; o último parágrafo é do voto do 

relator). "O cheque encontra-se prescrito para o exercício de execução, 

tendo em vista que o prazo respectivo é de 06 meses. O cheque perdeu a 

eficácia executória, mas não deixou de ser prova hábil para ensejar a 

ação monitória (art. 1.102, a do CPC). Preliminar rejeitada. Inépcia da inicial. 

Causa debendi não declinada. Cheque devolvido por insuficiência de 

fundos. Prova bastante para comprovação de crédito. Ao autor não cabe 

declinar a causa debendi." (TJDF – AC 43.965 – (Reg. Ac. 95.974) – 3ª T. 

– Rel. Des. Campos Amaral – DJU 06.08.97). "PROCESSO CIVIL – Ação 

Monitória – Título de crédito prescrito – Cabimento – Compensação - 

Inexistência de reciprocidade de obrigações – Mandado de pagamento – 

Isenção dos ônus sucumbenciais. I – O título de crédito não mais exigível, 

por escrito, enquadra-se no conceito de prova escrita do art. 1.102a do 

CPC, por representar documento que atesta liquidez e certeza da dívida, 

confessada na cártula... "(TAMG – Ap. Cív. 226.899-1 – 3ª Câm. Cív – J. 

20.11.1996 – Rel. Juiz Wander Marotta). "A ação monitória instruída com 

cheques dispensa a demonstração da causa de sua emissão, de acordo 

com jurisprudência mais recente" (STJ-3ª Turma, REsp 337.639-MG, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 18.6.02, deram provimento, v.u., DJU 16.9.02, p. 

182). No mesmo sentido: RT 757/265, 764/305, 788/395, 799/240; JTJ 

208/121; Bol. AASP 2.070/695j. Portanto Excelência, os inclusos títulos 

creditícios preenchem todos os requisitos exigidos pelo Código de 

Processo Civil, ensejando cobrança através do presente procedimento 

monitório, pois a dívida é clara e evidente. III - DO PEDIDO: Ex positivis, 

evidenciada a obrigação expressa pelo documento, requer a V. Exa. a 

citação do(a) REQUERIDO(A), no endereço supra mencionado, 

expedindo-se o competente mandado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento no valor de R$ 85.711,74 (oitenta e cinco mil 

setecentos e onze reais e setenta e quatro centavos) acrescido de juros 

legais, bem como correção monetária, ficando assim, isento de custas e 

honorários advocatícios, ou, querendo oferecer embargos, que se não 

forem opostos ou rejeitados, constituir-se-ão em títulos executivos 

judiciais, prosseguindo-se a execução na forma prevista no Livro II, Título 

II, Capítulo IV do Código de Processo Civil, acrescendo-se as despesas 

processuais, emolumentos, custas e honorários advocatícios a serem 

arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do quantum apurado, 

sob pena, de lhes serem penhorados tantos bens quanto bastem para 

satisfação do débito, acrescido de encargos legais; - Verificando-se 

casos excepcionais, requer ainda que a citação e a penhora sejam 

efetuadas na conformidade do disposto no artigo 172, § 2º, do Código de 

Processo Civil; - SEJA DEFERIDA E REALIZADA A PENHORA ON LINE DOS 

VALORES EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM O PERMITIDO EM LEI E 

POR MEDIDA DE JUSTIÇA!!! VEJAMOS: Art. 655-A, da Lei 11.382/2006: 

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade 

supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, 

informações sobre a existência de ativos em nome do executado, 

podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor 

indicado na execução.” Ainda, não há nenhuma necessidade do 

esgotamento de diligências para a utilização do sistema Bacenjud. Pelo 

contrário, as recentes alterações legais têm deixado clara a preferência 

pelo penhor dos ativos financeiros. Apenas se não for possível a penhora 

do dinheiro, é que deverão ser utilizados outros meios. Em abono: A partir 

da entrada em vigor da Lei 11.382/2006, acreditamos que os juízes não 

poderão condicionar o deferimento da penhora de dinheiro em depósito ou 

em aplicações financeiras ao eventual insucesso das tentativas do 

exeqüente de encontrar outros bens penhoráveis. Em outras palavras, 

não mais precisarão os exeqüentes provar a inexistência de outros bens 

penhoráveis (vg. veículos junto ao Detran, imóveis perante os respectivos 

Cartórios de Registro de Imóveis e bens eventualmente constantes da 

declaração de imposto de renda obtida perante a Receita Federal) como 

condição para obter a penhora on-line de dinheiro em depósito e de 

aplicações financeiras (SACCO NETO, Fernando. RIBEIRO, Leonardo 

Ferres da Silva (org.). Nova Execução de título extrajudicial: Lei 

11.382/2006, comentada artigo por artigo. São Paulo: Método, 2007, p. 

108-111). Tal situação se revela necessária, tendo em vista que, poderá 

haver tentativa de frustração da presente execução. - Requer buscas 

junto ao RENAJUD, verificando-se junto ao DETRAN se existem veículos 

em nome do executado e se existirem sejam os mesmos devidamente 

penhorados - Requer finalmente, como meios de provas, o depoimento 

pessoal do(a) requerido(a), inquirição de testemunhas, juntada posterior 

de documentos, exames e todos os meios que se fizerem necessários 

para o esclarecimento da presente lide, meios esses que desde logo ficam 

expressamente requeridos. - Requer, o pagamento das custas 

processuais no prazo legal de 30 (trinta dias). - Requer a juntada de 

documentos em anexo. Dá-se a causa do valor de R$ 85.711,74 (Oitenta e 

cinco mil setecentos e onze reais e setenta e quatro centavos). Nestes 

Termos,

Respeitosamente, Pede e Espera Deferimento. Santa Izabel do Oeste-PR, 

15 de agosto de 2013. DANIELI CRISTINA MARCON - OAB/PR 30.627”
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DESPACHO/DECISÃO: !Cite-se, por edital, o requerido DENIS MARCELO 

SIMONATTO, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 

20. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal. Apresentada a defesa, intime-se 

a parte autora para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se.”

Sinop - MT, 6 de agosto de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 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:

 Código n.º 172023

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, defiro o pedido formulado às fls. 95/96, com relação à 

pesquisa de veículos registrados em nome da parte executada HÉLIO 

MELLO – CPF nº 194.639.518-81, por meio do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Não sendo encontrados bens, voltem-me conclusos para 

análise do pedido remanescente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190175 Nr: 11624-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marceli Cichoki Spadotto Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO SIMONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA MARCON - 

OAB:30627, RAFAELLA DE MEDEIROS - OAB:63953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 11624-67.2013.811.0015 - 190175

 ESPÉCIE: Monitória

PARTE AUTORA: Marceli Cichoki Spadotto Barros

PARTE RÉ: DENIS MARCELO SIMONATTO

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

85.711,74 (oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e setenta e quatro 

centavos). Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas. 2) Não havendo o cumprimento e nem a interposição de 

embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de execução 

adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: MARCELI CICHOCKI 

SPADOTTO BARROS, brasileira, casada, portadora do CPF nº 

023.374.509-29, Rg nº 5477081-2-SESP-PR, residente e domiciliada em 

Santa Izabel do Oeste-Pr., vem por intermédio de sua advogada, que esta 

subscreve, com escritório profissional situado na Rua Canjerana, S/N, 

Centro, Município de Santa Izabel do Oeste – PR, bem como demais 

dispositivos legais aplicáveis à espécie, vem à presença de V. Exa., 

propor a presente: A Ç Ã O M O N I T Ó R I A Em face de DENIS MARCELO 

SIMONATTO, pessoa física, RG Nº 3450637-SSP-SC., CPF nº 

949.149.079-68, com endereço para citações sito à Rua das Samambaias, 

nº 456, Bairro Jacarandá, Mato Grosso., pelos fatos e fundamentos que 

passa expor: I - DOS FATOS: A ora Requerente é credor do Requerido, 

tendo em vista transação comercial realizada entre as partes 

representada pelos cheques ora juntados e emitidos para pagamento das 

obrigações assumidas, todos devolvidos, e demonstrando o 

inadimplemento do credor, importando a quantia principal de R$ 71.000,00 

(setenta e um mil reais). A Requerente, tendo em vista o não pagamento, 

procurou pelos meios amigáveis ser ressarcida do quantum proveniente 

dos títulos anexos, porém, até a presente data, não logrou êxito em seu 

desiderato. Que o valor em tela deve ser cobrado com as devidas 

atualizações, conforme planilha anexa. II - DO DIREITO: Com a devolução 

dos títulos em questão, ficou evidenciado que a ora Requerido não 

tencionava honrar com o compromisso assumido quanto ao pagamento da 

dívida, sendo que apesar das inúmeras tentativas, o pagamento não foi 

efetivado. Na forma do artigo 59 da Lei nº 7.357/85, já expirou-se o prazo 

para o ingresso com Ação de Execução para o pagamento de tais 

cheques: "Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo 

de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador." 

Tais títulos, portanto, não mais possuem eficácia executiva, 

constituindo-se em prova escrita da dívida, possibilitando o ingresso com a 

Ação Monitória, como permite o artigo 1102a do Código de Processo Civil a 

seguir transcrito: "A ação monitória compete a quem pretender, com base 

em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel." (grifo 

nosso)É inegável que tais títulos representam prova escrita, ficando clara 

a possibilidade de ingresso com a presente ação, posto que, em suma, 

constituem documento escrito, que não possui eficácia de título executivo, 

sendo dotados de liquidez e certeza do crédito reclamado. Vejamos: TJ 

Súmula nº 299 - 18/10/2004 - DJ 22.11.2004 - Ação Monitória Fundada em 

Cheque Prescrito - É admissível a ação monitória fundada em cheque 

prescrito. Assim, existindo legitimatio ad causam, interesse processual, e 

sendo o pedido juridicamente possível, encontra-se apto para a prestação 

da tutela jurisdicional que mais adiante se invocará. Diante do exposto, 

vejamos a farta jurisprudência aplicável ao caso em tela: "A ação monitória 

tem a natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a 

prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso 

sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de titulo 

executivo, nos termos do art. 1.1022a, CPC" (STJ-4ª Turma, REsp 

208.870-SP, rel Min. Sávio de Figueiredo, j. 8.6.99, não conheceram, v.u., 

DJU 28.6.99, p. 124) "Cheque. A prescrição prevista no art. 59 da Lei no. 

7.357/85 refere-se exclusivamente à forma executiva de cobrança, não 

impedindo o uso da ação monitória para recebimento da dívida oriunda dos 

cheques não honrados" (STJ-4ª Turma, REsp 168.777-RJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Jr., j. 16.12.99, não conheceram, v.u., DJU 27.3.00, p. 

108)."AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. O cheque prescrito, por si 

só, representa prova suficiente a ensejar a ação monitória, sendo 

desnecessário que o autor demonstre a origem da dívida. Com esse 

entendimento, a Turma, por maioria, afastou a inépcia da inicial e cassou o 

acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo julgue a apelação como de 

direito." Precedentes citados: REsp 262.657-MG, DJ 19/3/2001, e REsp 

285.223-MG, DJ 5/11/2001. REsp 419.477-RS, Rel. Min. Sávio de 

Figueiredo, julgado em 4/6/2002."É cabível ação monitória para cobrança 

de cheque prescrito, uma vez que tal procedimento não restitui a forca 

executória dessa cambial, Mas tão-somente torna disponível, para 

obtenção de título executivo judicial, uma via processual mais célere do 

que a ação ordinária de cobrança, em nada restando agredido o instituto 

da prescrição."(TAMG - Ap. nº 02179086-4/00 - Teófilo Otoni - 6ª Câm. 

Cív. - Rel. Juiz Pedro Henriques - DJU 11.09.96 - m.v.). "Ação Monitória. 

Cheque prescrito. Apresentado pelo autor o cheque, o ônus da prova da 

inexistência do débito cabe ao réu. A prova inicial, municiada pelo cheque, 

é o bastante para comprovação do direito do autor ao crédito reclamado, 

cabendo ao lado adverso demonstrar, eficazmente, o contrário" (STJ-4ª 

Turma, REsp 285.223-MG, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 26.6.01, negaram 

provimento, v.u., DJU 5.11.01, p. 116; o último parágrafo é do voto do 

relator). "O cheque encontra-se prescrito para o exercício de execução, 

tendo em vista que o prazo respectivo é de 06 meses. O cheque perdeu a 

eficácia executória, mas não deixou de ser prova hábil para ensejar a 
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ação monitória (art. 1.102, a do CPC). Preliminar rejeitada. Inépcia da inicial. 

Causa debendi não declinada. Cheque devolvido por insuficiência de 

fundos. Prova bastante para comprovação de crédito. Ao autor não cabe 

declinar a causa debendi." (TJDF – AC 43.965 – (Reg. Ac. 95.974) – 3ª T. 

– Rel. Des. Campos Amaral – DJU 06.08.97). "PROCESSO CIVIL – Ação 

Monitória – Título de crédito prescrito – Cabimento – Compensação - 

Inexistência de reciprocidade de obrigações – Mandado de pagamento – 

Isenção dos ônus sucumbenciais. I – O título de crédito não mais exigível, 

por escrito, enquadra-se no conceito de prova escrita do art. 1.102a do 

CPC, por representar documento que atesta liquidez e certeza da dívida, 

confessada na cártula... "(TAMG – Ap. Cív. 226.899-1 – 3ª Câm. Cív – J. 

20.11.1996 – Rel. Juiz Wander Marotta). "A ação monitória instruída com 

cheques dispensa a demonstração da causa de sua emissão, de acordo 

com jurisprudência mais recente" (STJ-3ª Turma, REsp 337.639-MG, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 18.6.02, deram provimento, v.u., DJU 16.9.02, p. 

182). No mesmo sentido: RT 757/265, 764/305, 788/395, 799/240; JTJ 

208/121; Bol. AASP 2.070/695j. Portanto Excelência, os inclusos títulos 

creditícios preenchem todos os requisitos exigidos pelo Código de 

Processo Civil, ensejando cobrança através do presente procedimento 

monitório, pois a dívida é clara e evidente. III - DO PEDIDO: Ex positivis, 

evidenciada a obrigação expressa pelo documento, requer a V. Exa. a 

citação do(a) REQUERIDO(A), no endereço supra mencionado, 

expedindo-se o competente mandado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento no valor de R$ 85.711,74 (oitenta e cinco mil 

setecentos e onze reais e setenta e quatro centavos) acrescido de juros 

legais, bem como correção monetária, ficando assim, isento de custas e 

honorários advocatícios, ou, querendo oferecer embargos, que se não 

forem opostos ou rejeitados, constituir-se-ão em títulos executivos 

judiciais, prosseguindo-se a execução na forma prevista no Livro II, Título 

II, Capítulo IV do Código de Processo Civil, acrescendo-se as despesas 

processuais, emolumentos, custas e honorários advocatícios a serem 

arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do quantum apurado, 

sob pena, de lhes serem penhorados tantos bens quanto bastem para 

satisfação do débito, acrescido de encargos legais; - Verificando-se 

casos excepcionais, requer ainda que a citação e a penhora sejam 

efetuadas na conformidade do disposto no artigo 172, § 2º, do Código de 

Processo Civil; - SEJA DEFERIDA E REALIZADA A PENHORA ON LINE DOS 

VALORES EXECUTADOS DE CONFORMIDADE COM O PERMITIDO EM LEI E 

POR MEDIDA DE JUSTIÇA!!! VEJAMOS: Art. 655-A, da Lei 11.382/2006: 

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade 

supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, 

informações sobre a existência de ativos em nome do executado, 

podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor 

indicado na execução.” Ainda, não há nenhuma necessidade do 

esgotamento de diligências para a utilização do sistema Bacenjud. Pelo 

contrário, as recentes alterações legais têm deixado clara a preferência 

pelo penhor dos ativos financeiros. Apenas se não for possível a penhora 

do dinheiro, é que deverão ser utilizados outros meios. Em abono: A partir 

da entrada em vigor da Lei 11.382/2006, acreditamos que os juízes não 

poderão condicionar o deferimento da penhora de dinheiro em depósito ou 

em aplicações financeiras ao eventual insucesso das tentativas do 

exeqüente de encontrar outros bens penhoráveis. Em outras palavras, 

não mais precisarão os exeqüentes provar a inexistência de outros bens 

penhoráveis (vg. veículos junto ao Detran, imóveis perante os respectivos 

Cartórios de Registro de Imóveis e bens eventualmente constantes da 

declaração de imposto de renda obtida perante a Receita Federal) como 

condição para obter a penhora on-line de dinheiro em depósito e de 

aplicações financeiras (SACCO NETO, Fernando. RIBEIRO, Leonardo 

Ferres da Silva (org.). Nova Execução de título extrajudicial: Lei 

11.382/2006, comentada artigo por artigo. São Paulo: Método, 2007, p. 

108-111). Tal situação se revela necessária, tendo em vista que, poderá 

haver tentativa de frustração da presente execução. - Requer buscas 

junto ao RENAJUD, verificando-se junto ao DETRAN se existem veículos 

em nome do executado e se existirem sejam os mesmos devidamente 

penhorados - Requer finalmente, como meios de provas, o depoimento 

pessoal do(a) requerido(a), inquirição de testemunhas, juntada posterior 

de documentos, exames e todos os meios que se fizerem necessários 

para o esclarecimento da presente lide, meios esses que desde logo ficam 

expressamente requeridos. - Requer, o pagamento das custas 

processuais no prazo legal de 30 (trinta dias). - Requer a juntada de 

documentos em anexo. Dá-se a causa do valor de R$ 85.711,74 (Oitenta e 

cinco mil setecentos e onze reais e setenta e quatro centavos). Nestes 

Termos,

Respeitosamente, Pede e Espera Deferimento. Santa Izabel do Oeste-PR, 

15 de agosto de 2013. DANIELI CRISTINA MARCON - OAB/PR 30.627”

DESPACHO/DECISÃO: !Cite-se, por edital, o requerido DENIS MARCELO 

SIMONATTO, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 

20. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal. Apresentada a defesa, intime-se 

a parte autora para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se.”

Sinop - MT, 6 de agosto de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263789 Nr: 5854-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PELISSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177.277/SP, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 - SP, 

ORIVAL GRAHL - OAB:6266/SC

 Código nº 263789

Cumpra-se a decisão de fls. 738.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Código n.º 27656

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, defiro o pedido formulado às fls. 179/180, com relação 

à pesquisa de veículos registrados em nome da parte executada 

CRESTINA APARECIDA DO NASCIMENTO – ME – CNPJ nº 

03.737.834/0001-72 e CRESTINA APARECIDA DO NASCIMENTO – CPF nº 

559.088.451-91, por meio do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174632 Nr: 10094-62.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO CEZAR CASARIN DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 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

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

REQUERIDO para providenciar a distribuição das cartas precatórias 

expedidas às fls. 683 e 685 junto ao PJe, com as peças necessárias 
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(cópia da petição inicial, contestação, impugnação, decisão e 

procurações) juntando comprovante de distribuição nos autos.

 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:

 Código nº 177235

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117263 Nr: 9604-45.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASQUAL IOMBRILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA IOMBRILLER - 

OAB:OAB-PR 29.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:MT/ 12.090-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação 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:

 Código nº 173708

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se a parte exequente a se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229217 Nr: 5148-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER ROSSIGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS BORGES - 

OAB:16.648-MT, RAFAEL JOSE PAULI - OAB:20244/O/MT, VANDERSON 

PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PRYSCILLA BARBOSA SILVA ROCHA - 

OAB:15096-B/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTOR, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 107 a 112.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8107 Nr: 161-66.1992.811.0015

 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: ANTÔNIO LINO DA SILVA PINTO, JOÃO PEREIRA 

GOMES, MARIA DE LOURDES MARCHETTI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYLTON RODRIGUES NETO, JOSÉ MENDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO ANTERO DE ALMEIDA - 

OAB:MT-368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL ALVES DA SILVA - 

OAB:106207/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DARI LEOBET 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 161-66.1992.811.0015, Protocolo 

8107, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 322996 Nr: 4937-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ARGENTA, ROSANE MARIA ORTH ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:OAB/MT 18.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277

 Código nº 322996

Verifico que, às fls. 82/83, o requerente opôs embargos de declaração, 

alegando contradição na decisão de fls. 77, uma vez que a intimação para 

a audiência constou o nome da testemunha Andréia Pereira Ribeiro, a qual 

reside na cidade de Tangará da Serra/MT, onde deverá ser inquirida, 

impedindo que o autor e seu patrono comparecessem ao ato ou que 

soubessem fosse ouvida outra testemunha. Assim, pugna seja a 

audiência anulada, designando nova data com a regular intimação do 

requerente.

DECIDO:

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, nos 

termos do artigo 1.023 do CPC.

Verifico que a parte autora foi devidamente intimada para comparecer a 

audiência designada, através de sua advogada constituída nos autos, Dra. 

Thallytta Oliveira Seifert, OAB/MT nº 18.293, conforme certidão de 

publicação no Diário da Justiça Eletrônico de fls. 57.

Ademais, embora tenha constado o nome de testemunha Andreia Pereira 

Ribeiro na decisão de fls. 55, não foi motivo para não comparecer ao ato, 

pois foi intimado em tempo hábil e não apresentou qualquer justificativa 

antes da realização da audiência.

Assim, não há que se falar em anulação da audiência realizada em 

26/06/2018.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por 

não haver qualquer contradição a ser sanada na decisão de fls. 77, que 

permanece na integra, tal como foi lançada.

 Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 254485 Nr: 479-09.2016.811.0015

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON BERNARDINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Código nº 254485
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Diante do lapso temporal do protocolo da petição do requerido de fls. 

159/160 (21/09/2017), bem como que após foi expedido o alvará para 

levantamento dos valores para quitação do bem em favor do requerente 

(fls. 163), intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se foi efetuada a baixa da restrição e a transferência do veículo 

para o requerido.

Com a resposta, intime-se o requerido para se manifestar, em 05 (cinco) 

dias.

 Quanto à multa diária fixada, aguarde-se a manifestação do requerente, a 

fim de constatar o cumprimento da obrigação, quando será analisada a 

necessidade ou não da redução.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257466 Nr: 2203-48.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILOTTI EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 257466Às fls. 187/189 foi indeferido o pedido de recolhimento 

das custas ao final da ação ou, ainda, quando da liberação de valores 

junto ao processo de inventário dos requerentes e determinado o 

recolhimento das custas e taxa judiciárias. Os requerentes interpuseram 

recurso de agravo de instrumento (nº 1005941-38.2017.8.11.0000), o qual 

foi parcialmente provido, deferindo o pagamento das custas e despesas 

processuais de forma parcelas, em 06 (seis) prestações mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária. Do referido acórdão, 

interpuseram agravo interno, o qual não foi conhecido, conforme ementa 

em anexo.Às fls. 207 foi determinada a intimação dos requerentes para 

comprovarem o pagamento das custas processuais. Intimados, 

requereram o parcelamento, nos termos do V. Acórdão prolatado no 

recurso de agravo de instrumento.DECIDO:Verifico que foi deferido o 

parcelamento das custas e despesas processuais, em seis prestações 

mensais e sucessivas aos requerentes, sujeitas à correção monetária, 

conforme V. Acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento 

nº1005941-38.2017.8.11.0000, publicado em 27/06/2017. A decisão 

proferida no recurso de agravo interno foi publicada em 06/12/2017. 

Entretanto, já se passaram mais de seis meses e até a presente data os 

requerentes não apresentaram o comprovante de pagamento de nenhuma 

parcela nos autos.Insta destacar que é desnecessária a intimação dos 

requerentes por este Juízo para o início do pagamento das custas e taxa 

judiciárias, uma vez que devidamente intimados da decisão que não 

conheceu do recurso de agravo interno (06/12/2017), quando deveriam 

ter efetuado o pagamento da primeira parcela e assim 

sucessivamente.Posto isso, concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de até 

30/08/2018 para o recolhimento integral das custas e taxa judiciárias, com 

correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº 

41/2016-CGJ/MT, sob pena de cancelamento da distribuição.Após o 

recolhimento das custas e taxa judiciárias, voltem-me os autos conclusos 

para prosseguimento do feito.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160525 Nr: 7933-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BELIMCANTA, WAGNER BELIMCANTA

 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: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução, às 

fls. 217, entretanto, não pagaram o débito, conforme certificado às fls. 

219. 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. 243) em nome do 

executado MARIO BELIMCANTA – CPF nº 330.890.609-06 e WAGNER 

BELIMCANTA – CPF nº 899.957.751-15, até o limite do crédito exequendo 

(R$ 44.837,98 – quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e 

noventa e oito 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, 

desentranhe-se o ofício de fls. 66, uma vez que não é correspondente 

aos autos. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007703-10.2018.8.11.0015

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:

JOAO LUCIANO COELHO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007703-10.2018.8.11.0015 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: 1007755-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ABRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND OAB - MT0016696A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007755-06.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da Vara da Fazenda Pública dessa 

Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com 

as baixas necessárias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007690-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007690-11.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007692-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIZEDEQUE CONCEICAO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007692-78.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 

911/69, determino a restrição do veículo, Placa: QBC-1246, pelo sistema 

Renajud. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007160-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA SCHMIDEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007160-07.2018.8.11.0015 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 apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 11/10/2018, às 15h30min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, 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. 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). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004943-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIN DEL SANTORO TRANSPORTES EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSALOMAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO OAB - PR32091 (ADVOGADO)

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004943-88.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora em ID nº 14533643 em relação ao 

requerido REGINALDO MARTINS DA SILVA. Anote-se na D.R.A. Ademais, 

considerando que a audiencia restou prejudicada pela ausencia de um dos 

requeridos, determino a redesignação do ato, intimando-se as partes para 

comparecimento, com as advertencias legais. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154285 Nr: 2275-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS, MDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e do Provimento n° 56/2007-CGJ , 

encaminho estes autos ao setor de expedição para matéria para imprensa 

para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora para 

manifestar-se quanto a certidão negativa de intimação de fls. 105, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190396 Nr: 11847-20.2013.811.0015

 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: CLEOSETI DOS SANTOS LOPES, CHLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUCIANO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA FELTRIM 

SOUZA, para devolução dos autos nº 11847-20.2013.811.0015, Protocolo 

190396, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209446 Nr: 10540-94.2014.811.0015

 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: IVANETE FERREIRA DE SOUZA, ISTEFANIA FERREIRA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos a requerente para manifestação 

em razão da contestação apresentada pela parte requerida Município de 

Sinop às fls. 55/74, salientando que a parte requerida Estado de Mato 

Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente citada, 

conforme fls. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219344 Nr: 17902-50.2014.811.0015

 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: SIRLEI SUZIN SILVEIRA BRUSMARELO, FABIANE 

BRUSAMARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 18/35, pelo Requerido Municipio de Sinop, salientando 

que o Requerido Estado de Mato Grosso, deixou de apresentar 

contestação embora devidamente citada, conforme fls. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267629 Nr: 8137-84.2016.811.0015

 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: VALDIR JOSE CIVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Milano Jordano Silva - 

OAB:16053-O/MT, VINICIUS RIBEIRO MOTA - OAB:10.491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278015 Nr: 14848-08.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVAIR LOURDES WILHELM MOHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação do Município de Sinop de 

fls. 120/130 e o Estado de Mato Grosso de fls. 146/162, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Ressaltando que a parte requerente já se manifestou quanto à sentença 

com apelação, conforme fls. 112/119, o qual é TEMPESTIVO, bem como as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186937 Nr: 8148-21.2013.811.0015

 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: JORGE RECH, ANGELA FERNANDA RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso 

de fls. 121/125, o qual é TEMPESTIVO.

 Salientando que a apelação apresentada pelo município, de fls. 71/101, é 

TEMPESTIVO, bem como a contrarrazão apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239294 Nr: 11627-51.2015.811.0015

 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: ELZI JOSE CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 
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documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido Estado de Mato Grosso, em razão do recurso de Apelação do 

Município de Sinop de fls. 72/91 e da Defensoria Pública 96/103, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265155 Nr: 6608-30.2016.811.0015

 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: ERCOLES LUIZ GENOVA, EVA APARECIDA SARAIVA 

GENOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 73/86, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154085 Nr: 2060-35.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VILELA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MASSAKI TARUMOTO - 

OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON - OAB:CRM/MT 7922

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação do de fls. 110/116, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183019 Nr: 4004-04.2013.811.0015

 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: DEVANIL MERLINO ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 6 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167069 Nr: 1910-20.2012.811.0015

 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: EDIVALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:MT-18.404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação do de fls. 90/93, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162887 Nr: 10715-93.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADHEMAR ECKHARD TIETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 270/276, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247648 Nr: 16922-69.2015.811.0015

 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: EDIELSON DE SOUSA LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 62/67, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161634 Nr: 9243-57.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON VELOSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MASSAKI TARUMOTO - 

OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação do de fls. 144/150, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122443 Nr: 1604-22.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. DE ARAUJO SERVIÇOS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, IVONETE GIACHINI - OAB:22555/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte 
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Requerente/Exequente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o 

que entender de direito.

Sinop-MT, 07 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187944 Nr: 9247-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PREOCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte 

Requerente/Exequente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o 

que entender de direito.

Sinop-MT, 07 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 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: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte 

Requerente/Exequente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o 

que entender de direito.

Sinop-MT, 07 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 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:

 CERTIFICO que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte 

Requerente/Exequente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o 

que entender de direito.

Sinop-MT, 07 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 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: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 I - DEFIRO o PEDIDO de fls. 34, DETERMINANDO a remessa dos autos via 

correio/postal à Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que se manifeste 

quanto ao PETITÓRIO de fls. 25-31, requerendo, ao final, o que entender 

de direito, ao que fixo prazo de 10 (dez) dias, ressaltando que a 

“contagem dos prazos” deve ser feita “com base na data constante do 

aviso de recebimento (AR), que será oportunamente juntado do feito” (item 

2.8.1.6 da CNGC/TJMT);

II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE a DEVOLUÇÃO dos 

presentes autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de, não 

o fazendo, enérgica “busca e apreensão” do PROCESSO;

 III – Após, CONCLUSO.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004521-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA RAMOS DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004521-16.2018.8.11.0015 AUTOR: VANDA RAMOS DE FARIA RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA 

pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente “TRATAMENTO DE 

IODOTERAPIA COM APLICAÇÃO DE IODORADIOATIVO NO 

ESTABELECIMENTO MÉDICO MEDICINA NUCLEAR”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos, ESTADO 

DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de 

SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as 

vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, 

REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO 

podem incorrer nas SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL 

e ADMINISTRATIVA na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer 

em razão do descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem 
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judicial. III – CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o 

presente como mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de 

INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos 

presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005034-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA KLEIN SIMON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA KLEIN SIMON OAB - MT18781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005034-81.2018.8.11.0015 AUTOR: CLAUDINEIA KLEIN SIMON RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL. II – Assim, para 

que não haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se agravar a 

saúde da parte Autora pela falta do fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na 

CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado no ID. Num. 

14027964 - Pág. 1, devendo ser efetivado no valor do MENOR orçamento 

apresentado no ID. Num. 14557106 - Pág. 1 (FARMÁCIA MALU), na 

quantidade de “40mg/sc/dia, 30 ampolas/mês, até 60 (dias) após o parto”. 

Tal providência se mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para 

atender pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com 

demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da 

Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, 

fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de 

seu medicamento. III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE 

NOTIFIQUE-SE a respectiva FARMÁCIA MALU (ID. Num. 14557106 - Pág. 

1), para que FORNEÇA o medicamento “ENOXAPARINA 40mg/sc/dia, 30 

ampolas/mês, até 60 (dias) após o parto”, vindicado pelo(a) Autor(a), e 

informe, no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 51,00 (cinquenta e 

um reais) x 187 (cento e oitenta e sete) unidades = R$ 9.537,00 (nove mil 

quinhentos e trinta e sete reais), o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007027-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007027-62.2018.8.11.0015 AUTOR: DAIANE RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA proposta por GUILHERME DA 

SILVA DECONTO, representado por sua genitora DAIANE RODRIGUES DA 

SILVA DECONTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. Aduz a inicial que a parte Autora conta “atualmente com 10 

(dez) meses de vida, sofre de alergia à proteína do leite de vaca (CID T 

78.4, 90.4), o qual, dentre outros sintomas lhe causam descoramento, 

irritabilidade, vômitos, sangramento abundante nas fezes, dores abdominal 

e ganho de peso insatisfatório, conforme consta dos relatórios médicos 

que instruem a presente demanda. Diante desse quadro, o menor 

necessita do uso da fórmula de aminoácidos livres Neocate, atualmente 

em uma proporção de 15 (quinze) latas de 400g ao mês, pelo menos até 

completar 1 ano de idade (prescrição médica em anexo)”. (sic) Postula 

pela CONCESSÃO da TUTELA de URGÊNCIA “para determinar às rés que 

forneçam à autora, imediatamente e mensalmente, o total de 15 (quinze) 

latas de 400g da fórmula infantil Neocate”. (sic) CARREOU DOCUMENTOS 

à INICIAL. Solicitado PARECER do NAT, este considerou que: “1. Não há 

descrição do quadro clínico e nutricional ATUAL da criança; o que se 

relata é que a menor tem ganho de peso insatisfatório para faixa etária. 2. 

Não há comprovação diagnóstica dos quadros alérgicos graves alegados 

em relatório médico único. 3. A fórmula solicitada é indicada nos casos 

graves de intolerância alimentar, com comprometimento severo do trato 

gastrointestinal, quando não há possibilidade de manutenção nutricional 

com outras fórmulas (extensamente hidrolisadas) e alimentos não 

lácteos”, concluindo que: “NESTE MOMENTO, NÃO HÁ comprovação de 

indicação da fórmula solicitada, mediante documentação e história 

apresentada”. (sic). INTIMADA para se manifestar, a parte AUTORA 

acostou aos Autos novos LAUDOS MÉDICOS. VIERAM-ME em 

CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que 

foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, 

quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente 

em razão dos LAUDOS MÉDICOS acostados aos IDs. Num. 14197997 - 

Pág. 1 e Num. 14570646 - Pág. 1 a 4. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 
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questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem à parte Requerente o suplemento de que necessita, qual 

seja, “NEOCATE FÓRMULA INFANTIL - 15 (quinze) latas de 400g/mês, 

quantidade necessária para o período de 04 (quatro) meses”, conforme 

Laudo e Receituário Médico acostado no ID. Num. 14197997 - Pág. 2, 

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, 

INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado dos Laudos Médicos de 

IDs. Num. 14197997 - Pág. 1 e Num. 14570646 - Pág. 1 a 4. 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 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006662-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006662-08.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MONICA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi 

CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual 

determinou aos Requeridos que disponibilizassem a parte Requerente o 

medicamento “ENOXOPARINA 40MG, uso contínuo, até 30 (trinta) dias 

após o parto”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 

os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007602-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS DE OLIVEIRA COELHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007602-70.2018.8.11.0015 AUTOR: MIQUEIAS DE OLIVEIRA COELHO 

RÉU: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MIQUEIAS DE OLIVEIRA COELHO, em desfavor da 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT. Aduz que o 
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REQUERENTE “prestou as provas do Vestibular do ano de 2018/02, 

visando ingressar no Ensino Superior, especificamente na Universidade 

do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, Campus de Sinop, onde obteve sua 

aprovação com pontuação total de 56.75, no curso de LICENCIATURA EM 

GEOGRAFIA, tendo concorrido como cotista na categoria Escola Pública”. 

Sustenta, que “ao inscrever-se no Vestibular, em mero erro de 

preenchimento da ficha de inscrição, preencheu o formulário para 

concorrer como cotista em categoria Escola Pública, no entanto, o mesmo 

finalizou o Ensino Médio na instituição Escola Futuro na modalidade EJA - 

Ensino de Jovens e Adultos a Distância, sendo esta particular” e que “a 

pontuação alcançada pelo requerente daria a ele o direito de postular sua 

CLASSIFICAÇÃO nas vagas provenientes do sistema de ampla 

concorrência, e possivelmente ser convocado na segunda chamada”. 

Informa, por fim, que “o requerente compareceu ao Campus da UNEMAT, 

com toda a documentação exigida, pleiteando matricular-se na vaga 

concorrida, contudo tal pleito fora negado pelos servidores da autarquia 

ré, vez que, como informado, concorria na modalidade cotista categoria 

Escola Pública e os documentos apresentados davam conta de que 

finalizou o Ensino Médio na instituição Escola Futuro na modalidade EJA - 

Ensino de Jovens e Adultos a Distância, instituição particular”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência para “declarado o direito do autor a 

concorrer na categoria Ampla Concorrência, para então ser convocado 

em SEGUNDA CHAMADA, determinando-se à parte ré que admita a 

matrícula do autor no curso de Licenciatura em Geografia da Universidade 

do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, diante dos elementos que 

evidenciam a probabilidade do seu direito, bem como à vista do receio do 

perigo de dano, cominando-se aplicação de multa diária a ser arbitrada por 

Vossa Excelência, para o caso de descumprimento”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ACAUTELATÓRIA, mas meramente de 

NATUREZA ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

não MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende concorrer na 

categoria de ampla concorrência para o curso de Licenciatura em 

Geografia da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, eis que 

preencheu o formulário de inscrição como cotista em categoria Escola 

Pública, e possui pontuação para concorrer em ampla concorrência. 

Ocorre que, da documentação apresentada aos autos vale destacar que: 

1 – Em ID. Num. 14475455 - Pág. 1 o REQUERENTE apresenta “Declaração 

Escolar – Educação de Jovens e Adultos a Distância” o qual informa que o 

mesmo concluiu a “4ª fase do Ensino Fundamental e integralmente o 

Ensino Médio”; 2 – Em ID. Num. 14475467 - Pág. 1 apresenta o Resultado 

Final do Vestibular para o curso em Licenciatura em Geografia, informando 

que o Requerente foi aprovado em 14º para a Classificação de categoria 

de Escola Pública; Neste sentido, verifica-se que, para a concessão da 

tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN 

MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra 

providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que 

para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados 

acima. Desta forma, o REQUERENTE se inscreveu para concorrer como 

cotista na categoria de Escola Pública, mesmo ciente de que concluiu o 

Ensino Médio em escola particular na modalidade EJA, conforme ID. Num. 

14475455 - Pág. 1. Assim, vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM EM MANDADO 

DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE MATRICULA EM UNIVERSIDADE - 

SISTEMA DE COTAS DE ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLA PÚBLICA - 

ALUNA QUE CURSOU 1º ANO EM ENTIDADE FILANTRÓPICA - 

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO E 

CRIAÇÃO DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO PROVIDO.1. “(...) Orientação adotada pela 

jurisprudência do STJ é no sentido de que as normas que regulam o 

sistema de reserva de vagas e impõem como critério a realização do 

ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública não podem 

ser interpretadas extensivamente para abarcar instituições de ensino 

particulares, sob pena de inviabilizar o fim buscado por meio da ação 

afirmativa. Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1453356/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014). 2. Apelo provido. (Apelação / 

Remessa Necessária 92394/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 06/04/2016). Logo, diante da 

liberalidade que o REQUERENTE tinha no ato da inscrição, qual seja, de 

escolher a forma pelo qual poderia concorrer com os demais candidatos, 

e, ciente de sua situação, o mesmo elegeu como sua opção de 

concorrência a modalidade de cota na categoria de Escola Pública. Assim, 

em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos 

requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, eis que está 

ausente nos autos o requisito “fumus bonis juris”. Logo, ausentes os 

vestígios que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que 

o processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007708-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ANTONIO LAVEZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007708-32.2018.8.11.0015 AUTOR: IRINEU ANTONIO LAVEZZO RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por IRINEU ANTONIO LAVEZZO, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial, que a parte Requerente, “no 

último dia 20/06/2018, acabou por sofrer infarto agudo do miocárdio, 

sendo internado às pressas na enfermaria da clínica médica do Hospital 

Regional de Sinop, onde encontra-se até o presente momento. Conforme 

laudo médico, elaborado e assinado pelo Dr. Victor Gobbi Sanches, 

CRM/MT 7280, o autor necessita urgentemente da realização de uma 

angioplastia. Encontra-se devidamente regulado através da Central de 
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Regulação, aguardando vaga para realização da angioplastia e demais 

tratamentos, no famigerado e falido Sistema SUS”. (sic). Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA, para determinar que o Requerido 

providencie imediatamente realização da “ANGIOPLASTIA, a internação e 

todo o tratamento médico necessário, sob pena de aplicação de multa 

diária, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. COLACIONOU aos 

autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL 

e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 

14548056 - Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO, que providencie o tratamento adequado à 

parte Requerente, qual seja, “ANGIOPLASTIA, internação e todo o 

tratamento médico necessário”, conforme LAUDO MÉDICO de ID. Num. 

14548056 - Pág. 1, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA 

DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa 

em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a 

sociedade, que teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se 

que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de 

DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e 

MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

“ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM 

e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS 

MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, 

deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e 

PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA 

PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

o requerido da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 14548056 - Pág. 

1. 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. Por fim, 

DETERMINO a RETIFICAÇÃO no SISTEMA PJE com relação ao POLO 

PASSIVO da presente demanda, devendo constar ESTADO DE MATO 

GROSSO ao invés de GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, eis que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 455 de 581



ESTADO é PESSOA JURÍDICA, possui personalidade jurídica própria e 

capacidade processual própria para, ele mesmo, pelo Governador ou 

Procuradores estarem em juízo, enquanto que GOVERNO é um SISTEMA 

ou um MODO pelo qual se REGE um ESTADO, não podendo “estrelar 

sozinho no polo processual” de ataque ou de defesa. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVEIRA BALEN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO 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: 

1006335-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EVANDRO SILVEIRA BALEN 

JUNIOR REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, TVLX 

VIAGENS E TURISMO S/A Vistos, etc. Diante da justificativa apresentada 

pelo autor em mov. id. n°14563362, considerando a situação excepcional, 

qual seja, a gravidez gemelar de esposa - que atua nos autos como sua 

procuradora, e tendo em vista a proximidade da data agendada para o 

parto, defiro o pedido de redesignação da audiência de conciliação. 

Determino que seja designada nova data para audiência, com intervalo 

mínimo de 02 dois meses, para possibilitar o comparecimento das partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 6 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002662-33.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS DE 

FIGUEIREDO EXECUTADO: EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME Vistos, etc. 

Diante da certidão formulada pelo Sr. Oficial de Justiça em mov. id. n° 

13747818, onde consta que o representante legal da executada informou 

que a empresa está inativa, contudo, está em funcionamento no local uma 

empresa em nome de sua mãe, da qual o mesmo seria agora funcionário, 

resta evidenciada a tentativa de ocultação de bens, com a finalidade de 

frustração da execução, razão pela qual, com fulcro no poder geral de 

cautela, defiro o pedido formulado pelo autor em mov. id. n° 14331907. 

Determino que a Secretaria de Vara comunique ao Juízo deprecado a 

presente decisão, com escopo de que seja realizada a penhora e remoção 

do bens indicados pelo autor em mov. id. n° 13747817. Uma vez efetivada 

a Remoção, INTIME-SE o executado, ficando consignado o prazo de 15 

(quinze) dias para que o mesmo ofereça impugnação Consigno que o 

exequente deverá zelar pela conservação dos bens, mantendo-os sob 

sua posse, até ulterior deliberação deste Juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. SINOP, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004998-39.2018.8.11.0015

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:

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 06/09/2018 08:00. Terça-feira, 07 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007762-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA MOTA (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: 

1007762-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANO DE OLIVEIRA MOTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I - Intime-se o autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, 

extrato de consulta ATUALIZADA que demonstre que seu nome 

encontra-se negativado, bem como ESCLAREÇA OS FATOS a que se 

RESUME a LIDE, esclarecendo se não existe qualquer relação jurídica com 

a demandada ou se há relação de consumo entre as partes, mas que 

desconhece a origem do serviço/contrato que motivou a negativação, sob 

pena de extinção da ação por inépcia da inicial; II - Devidamente 

emendada, concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 7 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007766-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOUSA VASCONCELOS (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: 

1007766-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MOISES SOUSA 

VASCONCELOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I - 

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a título de 

EMENDA à INICIAL, extrato de consulta ATUALIZADA que demonstre que 

seu nome encontra-se negativado, bem como ESCLAREÇA OS FATOS a 

que se RESUME a LIDE, esclarecendo se não existe qualquer relação 

jurídica com a demandada ou se há relação de consumo entre as partes, 

mas que desconhece a origem do serviço/contrato que motivou a 

negativação, sob pena de extinção da ação por inépcia da inicial; II - 

Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial e análise da 

tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 7 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007772-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOE TRINDADE MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 456 de 581



Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007772-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NOE TRINDADE MATHIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se o autor para 

que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo 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, ou, caso já tenha quitado o 

débito, que junte o respectivo comprovante, sob pena de extinguir-se a 

ação por inépcia da inicial. Determino, ainda, que no prazo fixado, o autor 

junte aos autos extrato atualizado retirado junto aos órgãos oficiais de 

consulta (SPC/SERASA/CDL), que demonstre a negativação em seu nome. 

Devidamente emendada, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007767-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOUSA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007767-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MOISES SOUSA 

VASCONCELOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte a título de EMENDA à INICIAL, extrato de consulta ATUALIZADA que 

demonstre que seu nome encontra-se negativado, bem como ESCLAREÇA 

OS FATOS a que se RESUME a LIDE, esclarecendo se não existe qualquer 

relação jurídica com a demandada ou se há relação de consumo entre as 

partes, mas que desconhece a origem do serviço/contrato que motivou a 

negativação, sob pena de extinção da ação por inépcia da inicial; II - 

Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial e análise da 

tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 7 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (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 06/09/2018 10:30. Terça-feira, 07 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007774-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE KOCH LEMUNY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 

1007774-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANE KOCH LEMUNY 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIAO 

NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. Intime-se o autor para 

que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze dias) juntando 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Determino, ainda, que no 

mesmo prazo acima fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, 

retirado junto aos órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que 

comprove que seu nome encontra-se negativado. Com o aporte, concluso 

para recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007336-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. JOSE DE OLIVEIRA LOURENCO COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007336-83.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE DOS SANTOS 

TRINDADE REQUERIDO: M. JOSE DE OLIVEIRA LOURENCO COMERCIO - 

EPP Vistos, etc. Acolho o pedido de aditamento do endereço da autora. No 

mais, em que pese a manifestação da autora, o extrato de negativação 

juntado aos autos não detém as informações necessárias ao deferimento 

da tutela, mormente qual o órgão em que fora registrada a negativação 

(Serasa/ SPC ou SCPC) e qual a data da negativação. Assim, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

extrato atualizado de negatigativação, retirado junto aos órgãos oficiais de 

consulta. Após, conclusos para análise da tutela. SINOP, 7 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007689-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BURTET CERUTTI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001026-95.2017.8.11.0015. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 
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verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13510069 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010968-08.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELI RIBEIRO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/09/2018 15:30. Terça-feira, 07 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLANA THAIS PICININ (REQUERENTE)

ANDRE RAFAEL SCHONINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

 

Intimo 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).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010342-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS JESUS (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 10/09/2018 13:30. Terça-feira, 07 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL DOS SANTOS SANTANA (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 10/09/2018 14:30. Terça-feira, 07 de Agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006300-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PASTORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005925-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SERAFINA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010660-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADY MIRANDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (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:

JONAS FERREIRA DA SILVA OAB - MT13158/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (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. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000395-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 
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a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000679-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009074-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA NASSIMBENI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007377-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCY AREVALO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZNA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCA DOMINGOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CLEMENT HERCULANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009603-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OSVALDO GOBBI SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LUIZ DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 
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DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005902-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GOMES POMIM (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando o 

recebimento do débito representado pelos cheques incluso nos autos. 

Observa-se que apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 2.460,00 (dois 

mil quatrocentos e sessenta reais), corrigida monetariamente a partir da 

emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante 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.: 333742 Nr: 11942-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CAETANO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Ademais, considerando que o autuado não efetuou o pagamento da 

fiança arbitrada pela Autoridade Policial, tampouco pelo Juízo Plantonista, 

demonstrando não possuir condições de arcar com o referido ônus, 

aplica-se ao caso o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, 

assistindo-lhe o direito a liberdade provisória sem fiança.Posto isso, nos 

termos do art. 310, III, c/c 319, I e IV, ambos do Código de Processo Penal, 

concedo, independentemente de fiança, a liberdade provisória em favor de 

APARECIDO CAETANO DA PAIXÃO.Por conseguinte, aplico ao indiciado 

as medidas cautelares abaixo descritas, sob pena de análise da 

decretação de sua prisão preventiva.a) comparecimento bimestral em 

juízo, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de 

ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo. Lavre-se o 

termo de compromisso da liberdade provisória, expedindo-se o alvará de 

soltura, devendo constar que a soltura somente ocorrerá se por outro 

motivo o indiciado não estiver segregado.Em tempo, sem prejuízo das 

determinações supra, designo audiência de custódia para o dia 

07/08/2018 às 14h00 min.Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. 

Distribuído o correspondente Inquérito Policial, arquivem-se os autos 

mediante as cautelas de praxe.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB:MT. 

11810

 (...) Inicialmente, considerando a necessidade de adequação de pauta, 

antecipo o ato outrora designado nos autos para o dia 28/08/2018, às 

13h30min. (...) Dessa forma, considerando que não foram trazidos aos 

autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o 

desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, bem como que 

ausente a comprovação da imprescindibilidade da acusada aos cuidados 

dos filhos menores, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da acusada 

CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, com fundamento no art. 312 do CPP, 

nos termos da decisão que a decretou (fls. 567/571). Somente após a 

expedição dos documentos necessários ao INTEGRAL cumprimento da 

presente decisão, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para ciência 

da presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 196954 Nr: 61-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, considerando o ocorrencia da preclusão pro judicato, 

impulsiono este feito para intimar os d. advogados para se manifestarem 

nos termos do art. 422 do CPP, no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 321217 Nr: 3860-54.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE BERNARDI DO AMARAL, 

WALLISON APARECIDO CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Por todo o exposto, julgo procedente a acusação, de acordo com os fatos 

narrados na denúncia (fls. 02/03-verso), para:CONDENAR WALISSON 

APARECIDO CRUZ PEREIRA (...) no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do 

Código Penal (fato 01), fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime incialmente aberto, 

substituída por duas penas restritivas de direitos, nas modalidades: a) 

prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), a ser destinado ao Conselho da Comunidade da Comarca de 

Sinop; e b) prestação de serviços à comunidade (...) - CONDENAR 

MARCOS FELIPE BERNARDI DO AMARAL (...) no artigo 155, §1º e §4º, 

inciso IV, do Código Penal (fato 01) e artigo 311 do Código Penal (fato 02), 

em concurso material de crimes (CP, art. 69), fixando-lhe a pena privativa 

de liberdade de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime 

incialmente fechado, bem como pena pecuniária de 54 (cinquenta e 

quatro) dias-multa, à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época 

dos fatos por dia-multa, ficando sujeita à atualização do artigo 49, § 2.º e 

pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal.Isento o 

sentenciado Walisson do pagamento das custas e das despesas 

processuais, pois assistido da Defensoria Pública e condeno o 

sentenciado Marcos ao pagamento proporcional.O sentenciado Marcos 

deverá aguardar o trânsito em julgado segregado, haja vista que assim 

permaneceu durante a instrução processual, robustecendo-se os motivos 

da prisão com os fundamentos desta sentença condenatória, com regime 

inicialmente fechado, fato concreto motivador da permanência no 

ergástulo, notadamente por ser reincidente e possuir maus antecedentes. 

.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se, devendo a intimação de 

Walisson ser realizada por edital, com prazo de 90 (noventa) dias (CPP, 

art. 392, VI c/c §1º).Publique-se. Cumpra-se.Dispenso o registro, nos 

termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT.Sinop, 06 de agosto de 

2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 303641 Nr: 10580-71.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON BRUNO, VINICIUS DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que diante da Resolução n. 15/2017-TP, publicada em 

14.12.2017, bem como do Provimento n. 02/2018, remeto estes autos à 4ª 

Vara Criminal desta Comarca, haja vista tratar-se de delito previsto na Lei 

n. 11.343/06.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 83887 Nr: 1338-40.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEISER MUNIZ DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos.

 1 - Em 12.06.2017 este Magistrado declarou extinta as penas privativa de 

liberdade e multa impostas à reeducanda Cleiser Muniz da Silva Nunes em 

função da prescrição executória (fls. 155/156).

2 - Desta forma, visando restabelecer os direitos de que foi privada em 

virtude da sentença penal condenatória, em especial os direitos políticos, 

cumpra-se o disposto no artigo 974 da CNGC/MT.

3 - Por fim, após, certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 

155/156, arquivem-se os presentes autos, com observância às 

formalidades legais.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293057 Nr: 4098-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEONES GOMES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLEONES GOMES COSTA, Cpf: 

06953388382, Rg: 28181085, Filiação: Vilma Gomes da Costa e Edimar 

Gomes da Costa, data de nascimento: 20/06/1996, brasileiro(a), natural de 

Augustinópolis-TO, solteiro(a), prancheiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o reeducando abaixo qualificado para que compareça 

na Audiência Admonitória que realizar-se-á no dia 22 de agosto de 2018, 

ás 14h30, na sala de audiências da Terceira Vara Criminal do Fórum da 

Comarca de Sinop - MT.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1 - Em decorrência da correição 

ordinária instaurada por este Juízo, por intermédio da Portaria nº 002/2018, 

vieram-me conclusos os presentes autos.2 - Compulsando detidamente os 

autos, verifica-se que o PEP encontra-se em ordem.3 - Desta forma, 

cumpra-se integralmente o que foi determinado na deliberação judicial 

retro.4 - Sem embargo do deliberado até aqui, defiro o requerido pelo Dr. 

Promotor de Justiça no terceiro parágrafo da cota ministerial de fl. 71, 

devendo o cartório expedir o necessário.Cumpra-se.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 07 de agosto de 2018

Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 294043 Nr: 4722-59.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR LINHARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Vistos.

 1- Compulsando os autos, constata-se que o Cartório desta VEP não 

expediu Mandado de Intimação ao reeducando, com a finalidade de 

intimá-lo para comparecer à audiência designada para o dia 30.05.2018, 

bem como não intimou a defesa, razão pela qual a referida solenidade não 

realizou-se.

 2- Nesse diapasão, considerando que ao reeducando foi imposto o 

regime inicial semiaberto para cumprimento de pena objeto da guia de fls. 

25, designo audiência admonitória para o dia 15 de agosto de 2018, às 

14h00min, com a finalidade de estabelecer a forma de cumprimento da 

pena em regime intermediário nesta Comarca.

 3- Cientifiquem-se o Promotor de Justiça e a defesa acerca da audiência.

 4- Intime-se o reeducando para comparecer à solenidade.

 5- Por fim, ante o teor do ofício acostado à fl. 45, ouça o Promotor de 

Justiça.

 Cumpra-se com urgência.

4ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 325587 Nr: 6720-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCELENE APARECIDA DOS SANTOS, 

FERNANDA RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090/MT

 Diante do exposto, conclui-se que as peculiaridades fáticas do caso 

demonstram que a benesse almejada pela denunciada, ao invés de se 

prestar ao propósito do inciso V do artigo 318 do CPP, coloca a criança em 

situação de risco, pois desde a tenra idade estará exposta ao consumo de 

entorpecentes e a práticas criminosas, em total inobservância às 

disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por tais motivos, indefiro o pleito de substituição da prisão preventiva por 

prisão domiciliar à denunciada Fernanda Rodrigues Barbosa.

 Efetue, senhora Gestora, consulta no site da POLITEC, juntando-se aos 

autos, caso já concluído, o laudo definitivo de constatação de droga.

 Por fim, determino que seja trasladado cópia do presente inquérito policial 

para os autos do PEP Cód. nº 187469, também em trâmite nesta 4ª Vara 

Criminal.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 325096 Nr: 6383-39.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Em que pesem as razões esposadas pela acusada na "resposta à 

acusação" apresentada em 21.6.2018 (fls. 97/101), a denúncia oferecida 

pelo Ministério Público preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, 

havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva.

Por ora, não havendo arguição de exceções ou preliminares, com 

fundamento no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público em 11.5.2018 (fls. 04/06), que imputa à 

denunciada Luzimar da Silva Miranda a prática do crime previsto no artigo 

33, "caput", c.c. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

06.9.2018 (quinta-feira), às 14:45 horas.

Cite-se a ré e intimem-se as testemunhas e o Ministério Público, 

observando-se o disposto no artigo 221, § 3º, do CPP c.c. 980, §§ 1º e 4º 

e 1.686, III, ambos da CNGCGJ/MT.

Considerando que a ré está presa na cadeia feminina de Colíder/MT (f. 

96), depreque-se o seu interrogatório ao juízo daquela comarca.

 Requisite-se o laudo pericial definitivo, juntando-o aos autos.

Intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

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: 1004347-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE 

GUARDA DE FILHO MENOR E PARTILHA DE BENS C/C DANOS MORAIS. 

proposta por ÂNGELA FERREIRA em face de GEONIR PAULO SCHNORR. 

Consta da inicial que as partes teriam convivido em união estável por 11 

anos e que recentemente teriam rompido o relacionamento em razão do 

comportamento do requerido. Afirmou que tiveram 02 filhos e que 

adquiram bens móveis. Pugnou pela fixação de alimentos e que seja 

liminarmente determinado ao requerido que o mesmo se afaste do lar 

conjugal. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O Código de 

Processo Civil inovou ao suprimir a diferenciação existente entre os 

requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar e da tutela 

antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela de Urgência, 

que pode ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da 

tutela de urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim 

leciona: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). Compulsando os autos, 

vislumbra-se, como mencionado alhures, a inexistência do pressuposto 

que caracteriza a tutela de urgência provisória, consoante a prova 

documental acostada aos autos. O primeiro requisito remete à existência 

da probabilidade do direito, tendo por pressuposto a comprovação fato 

que desabone a conduta o requerido. Neste aspecto, não há prova 

juntada nos autos, eis que sequer fora juntado boletim de ocorrência ou 

outro indício de prova. Portanto, não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária. Contudo, há a 

necessidade da conjunção de todos os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao 

perigo de dano, este também não se encontra presente, posto que não 

havendo o menor indício do alegado, não que se falar em perigo de dano. 

Portanto, não evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, de modo que, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

invocado, forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015. Determino as seguintes 

providências: I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, 

inciso II). II- Designo audiência de conciliação (artigo 165, §2º c/c 695 do 

CPC) para o dia 19/09/2018, às 15:30 horas. III- Arbitro os alimentos 

provisórios no valor de 30% dos rendimentos do requerido, devidos a 

partir da citação, devendo ser descontado de sua folha de pagamento e 

depositado todo dia 10 de cada mês e creditado na conta corrente nome 

da genitora do menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). IV- Oficie-se ao órgão 

empregador do requerido requisitando: a- informações acerca do salário 

ou vencimentos fixos e variáveis do requerido, a fim de instruir os autos 

até a data marcada para a audiência, sob as penas previstas no art. 22 da 

Lei 5478/68; b- que proceda aos devidos descontos e depósitos dos 

alimentos na conta bancária indicada. Conste no ofício o número do RG e 

CPF da representante legal dos menores. V- Oficie-se à outra fonte 

pagadora do requerido (FACULDADE FAIPE EM CUIABÁ, sito a Rua dos 

Girassóis, 86 - Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, 78043-172), solicitando 

informações acerca do salário ou vencimentos fixos e variáveis do 

requerido, a fim de instruir os autos até a data marcada para a audiência. 

VI- 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 dos 

menores em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido 

de guarda e direito de visitas para depois de produzida a perícia técnica. 

V– 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 e do requerido, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do 

ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, 

sociais e psicológicas para criação e educação das crianças. Em laudo 
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circunstanciado. Prazo dez (10) dias. VI- Cite-se e intime-se a parte 

requerida para comparecer, acompanhada de advogado(a) ou 

Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

conciliação. VII- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhes 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

VIII- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). IX- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015. X- 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. XI- 

Notifique-se o Ministério Público. XII- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 108708 Nr: 4603-89.2007.811.0002

 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: EBBrPsmZFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, LUCIMAR APARECIDA KARASIAK - 

UNIVAG - OAB:6448, PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

/UNIVAG/CURADOR - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte requerente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 30 

de julho de 2018DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 265338 Nr: 4588-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOEQ, LBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBDQ-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:10.727-E, ELCI JACQUES ANDRADE - OAB:OAB-7226/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte requerente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 31 

de julho de 2018DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450523 Nr: 12164-52.2016.811.0002

 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: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYRHAM MARIA DE ARRUDA 

REIDEL FONSECA - OAB:MT 20.809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:OAB/MT 2841, 

WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB/MT 7.870

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado por Adrielly Palomo 

Fernandes Godoes e Danilo Godoes da Luz para DECLARAR dissolvido o 

vínculo CONJUGAL que mantinham, julgando procedente o pedido e, por 

conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição federal. Homologo ainda, nos termos dos arts. 200 e 

487, III, “a”, do CPC, o acordo firmado entre as partes, às fls. 32/41 com a 

ressalva da exclusão do veículo da partilha, conforme mencionado às fls. 

72/73 e fls. 75.A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, Adrielly 

Palomo Fernandes.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de 

averbação ao Serviço Notarial competente.Depois de cumpridas as 

determinações e feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 253367 Nr: 12098-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia petersen moretti - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

FAUSB - OAB:14230

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte requerente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 03 

de agostio de 2018DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 302006 Nr: 22794-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDKDLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jataibaru Francisco Nunes - 

OAB:4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 arrolamento

Processo nº 22794.12.2012.811.0002

cód. 302006

Inventariante : jatabairu Francisco nunes

Espolio de kamila da luz nunes

Vistos.

Jatabairu Francisco nunes, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

perante este juízo, com pedido de inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de sua filha – kamila da luz nunes, ocorrido em 17/11/2012, 

sem deixar testamento ou declarações de última vontade.

Com a inicial, vieram os documentos – procuração fls., 07; certidão de 

óbito (fl. 08); documentos dos bens fl., 09/17.

Despacho inicial à fls. 18, oportunidade em que fora nomeado 

inventariante.

partilha amigável (fls., 70) documentações fiscais (fls., 28/30; 36/41 e 

66/67).

 Pedido de homologação de acordo e partilha. (fls., 70).

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Da análise do autos, verifica-se que o inventariante é pai da de cujus e 

que esta (filha), deixou bens a serem inventariados, sendo, pois, os 

ascendentes (pais), legitimados para sucederem os bens do espólio.
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 Extrai-se ainda, que os herdeiros/ascendentes são maiores e capazes e 

pelas razões apresentadas no petitório de fls. 70, presumem-se, estarem 

de acordo, com a partilha amigável.

Tecidas essas ponderações passo ao exame do mérito. Pelo que se 

observa da documentação acostada foram preenchidos todos os 

requisitos processuais atestados pelos artigos 659 e seguintes do NCPC.

 As provas documentais acostadas comprovam o título do herdeiro (pai) e 

os bens do espólio (fls., 09/14), conforme exigência do art. 660 do NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

 Ad argumentandum, o inventário é um procedimento especial, que tem por 

natureza relacionar, avaliar e partilhar os bens de pessoas falecidas entre 

seus herdeiros e legatários. Não tendo caráter contencioso, manda a lei 

que o juiz decida todas as questões de direito e também as de fato, 

quando este se achar provado por documento, devendo as questões que 

demandarem alta indagação ou que dependerem de outras provas, ser 

discutidas, provadas e decididas pelas vias ordinárias, o que vale dizer, 

mediante ações próprias.

 Assim, em conformidade com o disposto no artigo 659 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil, encontram-se preenchidos os requisitos 

básicos para o procedimento de arrolamento.

Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.”

Ainda no mesmo sentido.

“Partilha amigável. Se os herdeiros forem maiores e capazes, havendo 

acordo unânime, possível será a partilha amigável, que deverá ser feita 

mediante escritura pública, por termo nos autos ou por escrito particular 

homologado pelo juiz. Em qualquer caso será imprescindível a assinatura 

do instrumento por todos os interessados ou por procurador com poderes 

especiais “(RT, 622:715).

Nesse cenário, atendidos os requisitos necessários, homologo o pedido 

de fl. 70, julgando por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente inventário dos bens deixados por – kamila da luz 

nunes, ocorrido em 17/11/2012, ressalvados erros, omissões e direitos de 

terceiros. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, 

com fulcro assente no artigo 487, inciso i c/c 659 ambos do novo código 

de processo civil.

Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em julgado, e 

pagos os respectivos impostos e custas processuais, expeça-se o 

competente formal de partilha.

Cumpridas as diligências e procedidas as anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018.

 Dr. José Antônio bezerra filho

 Juiz de direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007326-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT0018898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DIAS DA COSTA PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1007326-15.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Várzea Grande/MT, 6 

de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004525-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. C. (REQUERENTE)

K. R. D. C. (REQUERENTE)

K. C. D. C. (REQUERENTE)

F. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. C. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004525-92.2018.8.11.0002. VISTOS etc. O 

processo está endereçado à 3ª Vara de Família e Sucessões desta 

comarca. Encaminhe-se àquele Juízo. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 

de Agosto de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006578-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA APARECIDA REAL (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA REAL PESSOA (REQUERENTE)

CARLOS CORTES REAL (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO REAL (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES REAL (REQUERENTE)

GERALDO APARECIDO REAL (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS REAL (REQUERENTE)

SONIA MARIA REAL HERRERO (REQUERENTE)

NEUSA APARECIDA REAL (REQUERENTE)

JOAO CORTES REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CORTES REAL (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006578-46.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, a AJG, sem prejuízo de revisão da concessão do benefício, se tal se 

revelar incabível. Nomeio Inventariante o Sr. Geraldo Aparecido Real, que 

deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os herdeiros não sejam 

representados pelo mesmo Advogado, a parte requerente deverá 

fornecer quantas cópias das primeiras declarações forem necessárias à 

citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. Diligencie-se o 

inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de promover a 

juntada aos autos, da comprovação da inexistência de testamento deixado 

pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). 

Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se para os termos do 

Inventário, os herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou 

maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo 

previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do 

espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo 

do imposto e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, 

o Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do 

CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve 

carrear aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda 

Pública Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Após, intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de 

Agosto de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 
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DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005802-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. S. P. (REQUERENTE)

THIAGO DE OLIVEIRA PARDIN (REQUERENTE)

TATIANE DE OLIVEIRA PARDIN (REQUERENTE)

KATIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONI MURCELLI SILVA OAB - MT8647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY PEREIRA PARDIN (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005802-46.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, a AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Katia Aparecida da Silva Pardin, 

que deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 

617, parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no 

prazo de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os herdeiros não sejam 

representados pelo mesmo Advogado, a parte requerente deverá 

fornecer quantas cópias das primeiras declarações forem necessárias à 

citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. Diligencie-se a 

inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de promover a 

juntada aos autos, da comprovação da inexistência de testamento deixado 

pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). 

Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se para os termos do 

Inventário, os herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou 

maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo 

previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do 

espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo 

do imposto e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, 

o Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do 

CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. O Inventariante deve 

carrear aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda 

Pública Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de Agosto de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004185-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004185-51.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Intimem-se 

as partes requerentes, por Advogado, para encartar nos autos cópia dos 

comprovantes de seus rendimentos ou das pessoas jurídicas de que são 

proprietários, atualizados, para que seja possível a análise do pedido de 

AJG formulado na exordial. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007282-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. (REQUERENTE)

J. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (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. 1007282-93.2017.8.11.0002. VISTOS etc. KAMILLA 

SILVA MEREDICK E JULIANO ANTONIO MEREDICK, qualificados, ajuizaram 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a decretação do 

divórcio e a partilha de bens (ID. 13393820- pág. 01/02). O cônjuge virago 

pretende voltar a usar o nome de solteira. Pugnaram pelo decreto de 

divórcio. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio 

direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do 

artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos do relatório supra e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. A partilha 

de bens gera efeito entre as partes, eis que não encontra-se em nome 

dos interessados. P. R. I. Isentos de custas processuais, eis de defiro a 

AJG. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que a autora 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja KAMILLA SILVA (Id. 9992839). 

Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 07 de Agosto de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009472-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

JEOVANE FATIMA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009472-29.2017.8.11.0002. VISTOS etc. LUIS 

CARLOS DA SILVA RAMOS e JEOVANE FÁTIMA DA SILVA RAMOS, 

qualificados, formularam o presente pedido de expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em decorrência do óbito de seu genitor, Sr. JOSÉ CRIPRIANO 

RAMOS, aduzindo, para tanto, o que segue. O Sr. José Cipriano Ramos 

faleceu no dia 22/02/2017, conforme certidão de óbito (Id. 11224855). Os 

requerentes são filhos do “de cujus”. Ocorre que o “de cujus” deixou 

valores junto ao Banco do Brasil e Bradesco. Ao final, pugnaram pela 

expedição de alvará judicial para levantamento de valores referente ao 

saldo bancário retido no Banco do Brasil e Bradesco. A petição inicial foi 

instruída com procuração e documentos. AJG deferida; determinada a 

intimação da parte autora para providenciar os documentos pessoais do 

“de cujus” que contenham o RG, CPF, data de nascimento, filiação, etc; 

bem ainda trazer aos autos a relação de dependentes do falecido junto a 

Previdência Social (Id. 11355691). Juntada pelo autor de espelho do INSS 

onde consta que a falecida não possuía nenhum dependente habilitado 

junto ao referido órgão, bem ainda documento pessoal legível (Id. 

12443813). Ordem de expedição de ofício ao Banco do Brasil e Bradesco 

(Id. 12446627). Resposta do Banco do Brasil, demonstrando a existência 

de saldo em conta corrente e poupança em nome do “de cujus” (Id. 

13100428). Ofício do Banco Bradesco informando a existência de saldo 

negativo em nome do falecido (Id. 14001371). Petitório da parte autora (Id. 

14036928), pugnando pelo prosseguimento do feito. O Ministério Público, 

instado a se manifestar, pugnou pela intimação dos requerentes para que 

esclareçam de quem se trata a pessoa de Juliana Marques da Silva 

Barros, não havendo informação de existência de herdeiro incapaz, 

declina de sua intervenção no feito (Id. 12742934). Petitório dos autores 

(Id. 14152139), esclarecendo que o nome de Juliana Marques da Silva 

Barros, refere-se ao nome de sua genitora. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O procedimento adotado pelos requerentes encontra respaldo 

legal no artigo 666, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 666. 

Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores 

previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. A lei acima 

mencionada cuida do pagamento de valores referentes aos saldos 

bancários, dentre outros (art. 2º). Os requerentes são filhos do “de 
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cujus”. O “de cujus” era viúvo, conforme consta na certidão de óbito (Id. 

11224855). O documento constante do Id. 13100428 comprova que o 

crédito não fora recebido em vida pelo titular do benefício. Dessa feita, 

evidenciado fica o direito dos requerentes em resgatar o numerário a que 

têm direito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.º, da 

Lei 6.858/80, e disposições do Código de Processo Civil aplicáveis à 

espécie, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e 

determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em nome dos requerentes 

LUIS CARLOS DA SILVA RAMOS e JEOVANE FÁTIMA DA SILVA RAMOS, 

para o levantamento de 100% (cem por cento) do valor em conta bancária 

em nome do falecido, Sr. José Cripriano Ramos, junto ao banco do Brasil, 

1/2 para cada herdeiro. P. R. I. Isentos de custas processuais (Id. 

11355691). Expeçam-se alvarás. Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de 

Agosto de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 296903 Nr: 17270-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDN, JDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY CHRISTIANE BERTAIA 

DAL'MASO - OAB:13390

 (...)FUNDAMENTO E DECIDO.Defiro a AJG ao requerido.Em conformidade 

com o disposto no art. 357, do CPC, passo a fixar os pontos 

controvertidos e determinar as provas que serão produzidas em audiência 

de instrução e julgamento.Não foi arguida preliminar.Presentes as 

condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das 

partes e interesse processual, possível o prosseguimento do feito em 

seus ulteriores termos. PONTOS CONTROVERTIDOS. 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, passo a 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: a 

necessidade do autor e a possibilidade do requerido.Indefiro o pedido de 

suspensão do pagamento da pensão alimentícia até a realização do exame 

de DNA. A perfilhação do infante, apesar de eventual dúvida a respeito da 

paternidade, impõe ao requerido o dever de pagar alimentos, mesmo 

porque, enquanto possui o nome do requerido em seu documento não 

pode pedir alimentos a quem quer que seja senão ao próprio. Pior ainda. 

Enquanto não é definida a questão, a criança cresce sem referência 

paterna, como se vê do estudo psicossocial.Intime-se a genitora para que 

informe o local de trabalho do requerido para desconto da pensão em 

folha de pagamento.Intime-se o requerido para que comprove que está em 

dias com o pagamento dos alimentos.Designo audiência de instrução e 

julgamento para data de 13_de Setembro de 2018, às 14 horas e 20 

minutos. Intimem-se as partes para prestar depoimento pessoal. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 342239 Nr: 9705-48.2014.811.0002

 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: RKSDB, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubney Cano de Brito - 

OAB:18.161

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.699, do Código Civil/2002 e, em consonância com o parecer do 

Ministério Público (fls. 88), JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para o fim de majorar a pensão alimentícia para 50% do salário 

mínimo, que atualmente corresponde ao valor 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais).O valor retroage à citação (fls. 64/65).P. R. I.Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em virtude do 

disposto no art. 82 e parágrafos do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande, 06 de 

Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 294303 Nr: 14399-31.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFC, EFC, ROSENIL COLUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JERONIMO DE ALMEIDA, JOSÉ 

SANTANA DE ALMEIDA, ADVAIR BENEDITA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BESSA MIRACHI - 

OAB:4947/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

FAUSB - OAB:, SANDRA CRISTINA ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB:7544/MT

 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 Sr. 

GEFFERSON LUIS DE ALMEIDA, cópia da certidão de óbito às fls. 17, é o 

pai biológico de L. F. C. e E. F. C. Os infantes passarão a se chamar L. F. 

C. ALMEIDA e E. F. C. ALMEIDA., demais dados constantes das fls. 

15/16.P. R. I.Isentos de custas.Após o trânsito em julgado, expeça-se 

ofício para registro no Cartório competente, anotando o nome que os 

requerentes passarão a usar, bem ainda remetendo cópia da certidão de 

óbito do “de cujus” (fls. 17), para anotação do nome do pai e avós 

paternos.Após a entrega da certidão à autora, arquive-se o feito, com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 06 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.: 390800 Nr: 5820-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMZ, SCMZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5820-89.2015.811.0002.

Código nº. 390800.

 VISTOS etc.

Diga a parte credora acerca do cumprimento da avença (fls. 175/178).

A ausência de manifestação acarretará a extinção do processo pelo 

pagamento, ante a presunção de cumprimento da avença.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 06 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.: 303308 Nr: 24237-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSBF, CÉLIA REGINA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7.495, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 24237-95.2012.811.0002.
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Código nº. 303308.

 VISTOS etc.

 A última parcela do acordo vence hoje (fls. 102).

Intime-se a genitora para informar sobre o cumprimento.

A ausência de manifestação acarretará a presunção de pagamento do 

acordo com a extinção do processo pelo pagamento.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 06 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 275564 Nr: 18871-12.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA 

NEVES - OAB:12252, RAISSA IZABEL DA SILVA CARDOSO - 

OAB:17019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 VISTOS etc.

Arquive-se o feito com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 447484 Nr: 10666-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO 

ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 JULGO IMPROCEDENTE o pedido de partilha de bens. P. R. I. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), suspensa a 

cobrança em virtude do disposto no art. 12, da Lei 1.060/50, uma vez que 

acolhi o pedido de AJG (fls. 71/72). Transitada em julgado, arquive-se com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 06 de Agosto de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 237297 Nr: 17116-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:5.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - OAB:5645, SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17644/O

 VISTOS etc.

Diga o credor dos honorários advocatícios acerca do pagamento de seu 

crédito (fls. 131 e 146).

Na mesma ocasião, deve informar acerca do valor pendente de 

pagamento à credora.

Intime-se o executado para que requeira o que entender de direito, 

informando os pagamentos realizados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 232003 Nr: 12096-49.2009.811.0002

 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: BENEDITA PRESTES LEITE, JOSÉ CLAUDINOR BELO 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE: JOSÉ CORREIA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12013/MT, JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - OAB:9209/MT, RERISON 

RODRIGO BABORA - OAB:OAB/MT 9.578-B, ROMULO NOGUEIRA DE 

ARRUDA - OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha 

dos bens do Espólio descrita às fls. 173/174, atribuindo aos nela 

contemplados os seus quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados os 

direitos de terceiros e da Fazenda Pública.P. R. I. Isentos de custas, eis 

que defiro a AJG (fls. 12, item “f”).Transitada esta em julgado, expeça-se 

formal de partilha, observada as formalidades legais.Após as providências 

acima, arquive-se o feito com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 06 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 434458 Nr: 3703-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDPS, GTDPDS, LLDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Processo nº. 3703-91.2016.811.0002.

Código nº. 434458.

 VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o 

nome correto da demanda.

Pretende a parte credora o processamento do feito pelo rito da coerção e 

expropriação de bens, eis que o devedor encontra-se inadimplente, desde 

o mês Junho/2017 a Novembro/2018.

Estabeleço o cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal dos 

três últimos meses que antecedem o protocolo do pedido, ou seja, 

Dezembro/2017, Janeiro e fevereiro/2018, e o rito da expropriação de 

bens compreenderá os meses de Junho/2017 a Novembro/2017.

O artigo 531, § 2º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios.

§ 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos 

fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em 

autos apartados.

§ 2o O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.

Assim, cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) 

meses (art. 528, § 3º do CPC).

O executado deverá ser cientificado de que no valor do débito deverão 

ser incluídas as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento. 

Nesse sentido o art. 323, do CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal 

de Justiça.

No tocante ao rito da expropriação, cite-se o executado, pessoalmente, 

por Oficial de Justiça, para efetuar o pagamento do valor da condenação 

da pensão alimentícia, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por 

cento sobre o valor devido, sem prejuízo da expedição de mandado de 

penhora e avaliação (art. 523, do CPC).

Deve constar do mandado que uma vez vencido o prazo e não pago o 
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débito, no montante inicial deverá ser acrescido a multa de 10% do valor 

impago (observado o disposto no § 1º, do art. 523, do CPC, se for o caso), 

com posterior expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 

3º, do CPC).

Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, do CPC).

Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casada, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC).

A medida acima não impede a penhora via BacenJud, assim que informado 

este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, bem ainda 

protesto do título e inclusão dos dados do devedor no cadastro de 

proteção ao crédito.

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.

Indefiro o pedido da fl. 88 verso, no tocante a expedição de ofício ao INSS, 

eis que a Defensoria Pública tem acesso ao sistema INFOSEG.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato deve ser 

procedida a transferência do saldo, até o valor em execução, para conta 

judicial.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 06 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.: 326690 Nr: 23019-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDC, ZGCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCADDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de 

fls. 07 item “IV”, atribuindo aos nela contemplados os seus quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda 

Pública.P. R. I.Transitada esta em julgado, expeça-se a carta de 

adjudicação na forma requerida (fls. 07 item “IV”), bem ainda expeça-se 

alvará judicial para levantamento de 100% do valor existente na conta 

bancária junto Ao Banco Do Brasil, em nome do “de cujus” Sr. ANTÔNIO 

DE DEUS CAMPOS, CPF nº. 603.733.771-34 em favor do Inventariante 

GABRIEL CATARINO DE CAMPOS.Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com baixa na distribuição.Isento de custas, eis que defiro AJG (fls. 

07).Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 02 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.: 402123 Nr: 12458-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFDQ, MFDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Polizei - OAB:19.636

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 407309 Nr: 15291-32.2015.811.0002

 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: WCRJ, JCR, LCSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSR, WCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAM KHOURI FILHO - 

OAB:11.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubirajara de Siqueira Filho - 

OAB:15714

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) Intimar a parte requerida Waldir Cardoso Resende Junior através de 

seu advogado para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste sobre o 

laudo psicossocial juntada nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421332 Nr: 22705-81.2015.811.0002

 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: JDSN, BNDS, CREUZA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR VELANI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODENIR VELANI NOGUEIRA, Cpf: 

02111863173, Rg: 119936-7, Filiação: Maria Velani Nogueira e Octavio 

Ramos Nogueira, data de nascimento: 14/04/1975, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 93333604. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº. 22705-81.2015.811.0002.Código nº. 

421332.VISTOS etc.Defiro o pedido AJG.Comprovada a paternidade (fls. 

11/12), e não havendo comprovação da remuneração da requerida, arbitro 

alimentos provisórios no importe de 50,76% de um salário mínimo, que 

corresponde a R$ 400,00 (quatrocentos reais).Os alimentos deverão ser 

colocados à disposição das filhas até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir 

da citação, em conta bancária indicada às fls. 13.Considerando que as 

partes podem resolver por consenso o valor da verba alimentar ante as 

necessidades das filhas e condições financeiras do genitor, determino 

seja designada, pela secretaria, de conformidade com a pauta do 

conciliador, audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à 

realização do ato.Cite-se e intime-se o requerido, por Oficial de Justiça, e 

intime-se a genitora das requerentes, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus respectivos Advogados ou Defensores 

Públicos.Da audiência, se não houver acordo, passará a correr o prazo de 

15 (quinze) dias para o requerido contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (artigos 285 e 319, CPC).Concedo a prerrogativa 

prevista no artigo 172, §§ 1º e 2°, do CPC. Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Várzea Grande/MT, 10 de 

Novembro de 2015.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 

SILVAJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 18 de junho de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004407-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. G. (RÉU)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1004407-19.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 27/07/201/ (Id 13483038), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 19 de setembro de 2018, às 15h30 Várzea Grande/MT, 07 de agosto 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação 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)

 

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

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007291-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SILVEIRA FERREIRA DE LIMA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE TAQUES PEREIRA OAB - MT14134/O (ADVOGADO)

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 DESPACHO Processo: 

1007291-55.2017.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA SILVEIRA FERREIRA 

DE LIMA BRAGA Vistos etc. Tendo em vista a emenda à inicial procedida 

no id. n. 11747004, renove-se vista ao Ministério Público para 

manifestar-se em relação ao acordo entabulado pelas partes, nos termos 

do art. 178, II, c/c art. 698, ambos do CPC/2015. Em seguida, conclusos.

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003497-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON NEDS PEDRO MARTINS OAB - MT23838/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1003497-89.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

(Art. 321 do CPC/2015) emendar a inicial, juntando aos autos cópia do 

acordo homologado, que fixou os alimentos em definitivo (Art. 320 do 

CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial, haja vista ter o 

requerente juntado apenas a homologação sem o acordo a que se refere. 

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

Intimação 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)

 

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, 
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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

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006532-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. A. S. (REQUERENTE)

V. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMINHA APARECIDA VISQUETTI OAB - MT14978/O (ADVOGADO)

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT0014370A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1006532-57.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual com Guarda de 

Menor, proposta por VALDOMIRA DE ALMEIDA SANTOS e VLADMIR 

MARCOS DOS SANTOS, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006310-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CRISPIN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERWAN FERREIRA DA SILVA (RÉU)

ANDRIELLY STEPHANNY FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1006310-89.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Versam os autos sobre Ação de Exoneração de Alimentos, 

proposta por EDVALDO CRISPIM DA SILVA em face de EDERWAN 

FERREIRA DA SILVA e ADRIELLY STEPHANNY FERREIRA DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Informa que em ação de 

Alimentos que tramitou perante a Terceira Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, sob o n. 2009/282, restou fixado alimentos em 

favor dos requeridos no importe equivalente a R$400,00 (quatrocentos 

reais). Destaca que hoje os demandados são maiores de idade, estão 

trabalhando, o que o habilita a proverem 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. 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

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005799-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. F. (REQUERENTE)

L. F. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005799-91.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LEANDRO FONTANA 

FERREIRA DA SILVA, JUCILENE DOS SANTOS FONTANA FERREIRA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por 

LEANDRO FONTANA FERREIRA DA SILVA e JUCILENE DOS SANTOS 

FONTANA, ambos qualificados nos autos. Inicialmente, em que pese as 

partes estarem representadas por Advogado devidamente constituído 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, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o termo, concluso. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005952-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJAILSON DE ALMEIDA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE BISPO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005952-27.2018.8.11.0002. AUTOR: DJAILSON DE ALMEIDA LOPES RÉU: 

VIVIANE BISPO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável, proposta por DJAILSON 

DE ALMEIDA LOPES, em desfavor de VIVIANE BISPO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Contudo, para o 

reconhecimento da união estável há necessidade de se comprovar a 

inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, do CC). 

Denota-se dos autos que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC/2015, razão pela qual, determino a 

intimação da parte autora para que proceda a emenda a inicial no prazo do 

art. 321, p. ú. do CPC/2015, sanando as irregularidades existentes, qual 

seja, acostando aos autos cópia de sua certidão de nascimento ou 

casamento – caso já tenha sido casado anteriormente – com averbação 

de divórcio, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a emenda, 

volva-me imediatamente concluso para análise. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005682-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. T. B. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. T. B. D. A. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1005682-03.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Denota-se dos autos, que a parte autora anexou tão somente 
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cópia de uma homologação que não faz menção a que se refere, 

conforme id. n. 14057177. Posto isso, intime-se a parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias, (Art. 321 do CPC/2015) emendar a inicial, 

juntando aos autos cópia do acordo homologado, que fixou os alimentos 

em definitivo (Art. 320 do CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial, 

haja vista ter o requerente juntado apenas a homologação sem o acordo a 

que se refere. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005187-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. B. D. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1005187-56.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Os autos vieram-me concluso para homologação do acordo 

entabulado pelas partes, contudo, 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). Portanto, determino que os 

requerentes procedam a emenda à inicial, sanando as irregularidades 

mencionadas, acostando aos autos as cópias das certidão de nascimento 

do Sr. CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO ou de casamento – caso já tenha 

sido casado anteriormente – com averbação de divórcio, apresentando, 

destarte, declarações firmadas por 3 (três) testemunhas que atestem a 

convivência e o respectivo período. 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. Decorrido o termo, ouça-se o Ministério Público Estadual e 

concluso para viabilidade de julgamento. 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

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005348-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. (REQUERENTE)

V. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1005348-66.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual c/c Guarda e 

Alimentos, proposta por VALMIR BATISTA DA SILVA e LUCIR SILVA DOS 

SANTOS, ambos qualificados nos autos. Inicialmente, em que pese as 

partes estarem representadas por Advogado devidamente constituído 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

Intimação 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)

 

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.

Intimação 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)

 

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 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004578-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARNEIRO SIMI (REQUERENTE)

PRISCILA ANTUNES DOS SANTOS SIMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004578-10.2017.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO CARNEIRO SIMI, 

PRISCILA ANTUNES DOS SANTOS SIMI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por FÁBIO CARNEIRO SIMI e PRISCILA 

ANTUNES DOS SANTOS SIMI, consoante os termos pugnados na inicial. 

Com a inicial vieram documentos. A inicial foi recebida (id n. 8281078), 

momento em que oportunizou-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público. Em parecer acostado no id n. 9409642, o Parquet 

entendeu que os requisitos exigidos pelo art. 731 do CPC/2015 foram 

preenchidos pelos requerente, razão pela qual manifestou-se pela 

procedência do pedido, decretando-se o divórcio do casal nos termos da 

inicial Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

entendo desnecessária a designação do ato conciliatório, tendo em vista 

que os requerentes estão assistidos por Advogado com poderes 

específicos para transigir. Trata-se de ação de divórcio consensual, em 

que os requerentes FÁBIO CARNEIRO SIMI e PRISCILA ANTUNES DOS 

SANTOS SIMI pugnam pela decretação do divórcio, extinguindo-se, por 

consequência, o vínculo matrimonial, averbando-se a decisão na certidão 

de casamento no competente cartório de registro civil, para que produza 

os devidos e legais efeitos. A guarda dos menores será exercida pela 

genitora, enquanto que a convivência paterna ocorrerá na forma 

entabulada na inicial. Ficou estabelecido que o genitor pagará a título de 

alimentos para a infante, o montante equivalente a 89,94% (oitenta e nove 

vírgula noventa e quatro por cento) do salário mínimo vigente, a serem 

pagos até o dia 10 de cada mês na forma acordada entre os requerentes. 

Posto isso, com base na Lei n.º 6.515/77, art. 226, § 6.º, da Constituição 

Federal e artigo 1.571, IV, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE, o pedido 

inicial e DECRETO O DIVÓRCIO do casal FÁBIO CARNEIRO SIMI e PRISCILA 

ANTUNES DOS SANTOS SIMI; homologo por sentença os termos 

apresentados na inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado de averbação ao Cartório competente para constar 

na certidão de casamento a averbação do divórcio, bem como o nome de 

solteira da requerente, qual seja PRISCILA ANTUNES DOS SANTOS, para 

todos os efeitos legais e jurídicos. Isento de custas e de honorários, em 

razão da gratuidade já deferida (id n.8281078). Ciência ao MP. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006862-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DE PAULA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006862-88.2017.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO DA SILVA REQUERIDO: 

ZILDA DE PAULA SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso ajuizada por FABIO DA SILVA, em face de ZILDA DE PAULA 

SOUZA, ambos qualificados na inicial. Contudo, o decisório do id. n. 

10801799 determinou a intimação da parte autora, para que emendasse a 

petição inicial, acostando aos autos a cópia da certidão de casamento e, 

no caso de união estável, fosse anexada a Escritura Pública de 

Convivência, de modo a adequar o pedido ao procedimento correto, sob 

pena de indeferimento inicial. Embora o requerente tenha anexado os 

documentos, requereu a conversão da inicial para Ação Declaratória de 

Extinção de Relação de Convivência. É o relatório. Decido. A inicial deve 

ser indeferida, eis que não cumprida a determinação de adequação ao 

procedimento judicial que tem por objetivo dissolver um matrimônio pelas 

vias legais. Tal situação ocorre, pois incumbe às partes atenderem às 

determinações judiciais com exatidão. Ex Positis, com escoro no art. 485, 

inciso IV c/c art. 330, IV, ambos do CPC/2015, indefiro a petição do id. n. 

10938798 e, por conseguinte, julgo e declaro extinto o processo sem 

resolução de mérito. Sem custas e sem honorários tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Após, a preclusão 

temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006037-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

W. J. D. S. A. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006037-13.2018.8.11.0002. AUTOR: LAUREANGELA SILVINA DA SILVA 

RÉU: RIVERSON JOSE DE ASSUNCAO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos ajuizada por WEVERSON JOSÉ DA SILVA 

ASSUNÇÃO, representado por sua genitora Sra. LAUREANGELA SILVINA 

DA SILVA, em face de RIVERSON JOSÉ DE ASSUNÇÃO. Inicialmente, 

sabe-se que a execução de alimentos em processo apartado (autônomo), 

fundada em título judicial, somente se justifica no caso de alimentos 

provisórios, bem como dos alimentos fixados em sentença ainda não 

transitada em julgado, por aplicação direta do artigo 531, § 1°, do Código 

de Processo Civil. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença. (artigo 531, § 2°, do Código de Processo Civil). Em 

consulta ao Sistema Apolo, bem como dos documentos acostados a inicial 

(id. n. 14190317), a prestação alimentícia foi fixada nos autos da Ação de 

Alimentos, tombada sob o n. 8059-13.2008.811.0002 (Código 212548). 

Portanto, o cumprimento de sentença deve ser procedido naqueles autos. 

Ex Positis, nos termos do art. 330, I, do CPC/2015, INDEFIRO a petição 

inicial e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, nos ternos do art. 485, IV, do CPC/2015. Sem custa e honorários 

face à gratuidade de Justiça que ora defiro, consubstanciado no art. 98 do 

CPC/2015. Cumprida a determinação supramencionada, volva-me os autos 

principais conclusos com a máxima urgência. Publique-se. Intime-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 265709 Nr: 5486-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI MARIO PEGORARO, RICARDO PEGORARO, JOSI 

PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRA PEGORARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 
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OAB:7507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Com a prolação da sentença e posterior arquivamento dos autos, já se 

efetivou a prestação jurisdicional, para qual fora deferida a Justiça 

Gratuita.

Ademais, de acordo com as regras de padronização de rotinas nas 

Escrivanias, editada pela e. Corregedoria Geral de Justiça será cobrada 

taxa de desarquivamento em todos os feitos independentemente de ser 

Justiça Gratuita ou não.

 Mais. Só não será cobrada taxa se a parte requerer novo benefício e o 

Juiz deferir, ou, ainda, se o requerente for o Ministério Público ou a 

Defensoria Pública.

Assim, intime-se o Inventariante, via Advogado, para proceder ao 

recolhimento de custas judiciais.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 336540 Nr: 4962-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDF, ICMDF, CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a competência declinada às fls. 64/65 e recebo o feito no estado 

em que se encontra.

Ademais, DEFIRO o pedido de fl. 63, pelo que determino a intimação 

pessoal dos exequentes, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção do processo (artigo 485, III, § 1º do Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Decorrido o termo, ouça-se o representante do Ministério Público e, após, 

concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 268639 Nr: 11488-80.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDSF, LFDSF, DRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Pereira de Souza 

- OAB:13434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 Vistos etc.

 Acolho a competência declinada à fl. 118 e recebo o feito no estado em 

que se encontra.

Determino o cumprimento do último parágrafo da r. Sentença prolatada à fl. 

115.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 312974 Nr: 9099-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSSJ, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, PAULO F SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS - UNIC - JORGE JOSÉ NOGA (CURADOR) - OAB:

 Vistos etc.

 Acolho a competência declinada às fls. 85/86 e recebo o feito no estado 

em que se encontra.

Determino o INTEGRAL cumprimento do decisório de fl. 58, mais 

precisamente o item IV e seguintes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 217257 Nr: 12619-95.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSF, LFDSF, DRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho a competência declinada à fl.186 e recebo o feito no estado em 

que se encontra.

Remetam-se os autos ao Contador Judicial para realização de novo 

cálculo, atualizando o valor da dívida exequenda.

Desentranhe-se o mandado de prisão para nova tentativa de cumprimento, 

devendo constar no mandado o valor do débito atualizado.

Encaminhe-se a ordem de prisão à Central de Mandados da POLINTER 

(Gerência Estadual da Polinter – GEPOL).

Registre-se o mandado de prisão junto ao BNMP 2.0.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 217259 Nr: 12618-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSF, LFDSF, DRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Kátia Benevides Viegas - 

OAB:16993, OLIVIA FERNANDES BORETI - OAB:12.948/MT, OLIVIA 

FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GARCIA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16806/A

 Acolho a competência declinada à fl. 136 e recebo o feito no estado em 

que se encontra.

Considerando as pesquisas online realizadas pelos Sistemas conveniados 

ao TJMT, as quais restaram parcialmente frutíferas, conforme denota-se 

às fls. 67/69 e fl. 111, bem como a certidão de inexistência de bens 

penhoráveis (fl. 55), intime-se os exequentes, para que indiquem bens 

passíveis de penhora, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o termo, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007933-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN PRISCILLA RODRIGUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO MANUEL SOUSA MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007933-28.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ELLEN PRISCILLA RODRIGUES 

DE ARAUJO EXECUTADO: HUGO MANUEL SOUSA MONTEIRO Vistos etc. 

Os autos vieram-me conclusos face ao pedido acostado ao id n. 

13610471, pelo qual a parte autora pugna pela citação por hora certa do 

requerido, haja vista a certidão negativa acostada no id n. 5181269. É o 

necessário. Decido. É sabido que a citação por hora certa é cabível em 

nosso ordenamento jurídico, contudo, quando verificada a hipótese do art. 

252 do CPC/2015, que assim determina: Art. 252. Quando, por 2 (duas) 

vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 

residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho de 
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que, no dia imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar. Destarte, é de se entender como plenamente cabível a citação 

por hora certa, desde que verificada e plenamente demonstrada, situação 

excepcional conforme exigida pelo dispositivo supracitado. Contudo, tal 

situação não restou verificada neste momento processual, de acordo com 

a certidão acostada no id n. 5181269, pelo que INDEFIRO, por hora, o 

pedido de citação na modalidade requerida pela parte exequente. Deste 

modo, determino que a secretaria deste Juízo atualize o endereço do 

executado com base nas informações trazidas pela exequente no id n. 

13610471 e desentranhe o competente mandado de citação, o qual deverá 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça, na forma do art. 247, V, do CPC/2015, 

com as advertências legais. Desde já defiro às benesses do art. 212, §1º, 

do CPC/2015. Após a apresentação de defesa, manifeste-se a parte 

autora no prazo legal e, em seguida, colha-se manifestação do 

representante do Ministério Público e, concluso. Intime-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004485-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIAS FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/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: 

1004485-47.2017.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ELIAS FIRMINO Vistos 

etc. Os autos vieram-me conclusos ante ao pedido da parte autora 

requerendo a expedição do Alvará Judicial para que a mesma possa se 

habilitar nos autos da execução trabalhista sob o nº 

01074.2007.005.23.00-4, que tramita na 5ª Vara do Trabalho da Comarca 

de Cuiabá-MT. Dito isso, esclareço que a habilitação nos autos da 

execução trabalhista deve ser feita através do mecanismo da substituição 

processual, conforme o art. 110 do CPC/2015, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido, devendo a parte autora manejar o remédio processual adequado 

ao caso. Por ora, DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 5ª Vara 

do Trabalho da Comarca de Cuiabá-MT requisitando informativos de 

valores depositados no processo de nº 01074.2007.005.23.00-4 em favor 

do de cujus EUCLIDES MENDES DE ARRUDA, bem como a atual fase em 

que a reclamação trabalhista se encontra. Com aporte aos autos, 

concluso. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008275-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. D. A. (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: 

1008275-39.2017.8.11.0002. REQUERENTE: GLAUCIELLE MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: LUIS FELIPE SANTANA DE ASSUNÇÃO Vistos etc. 

Acolho justificativa apresentada pelo requerido no tocante sua ausência 

na audiência de conciliação. Outrossim, aguarde-se o decurso de prazo 

para apresentação da defesa (art. 335, I, do CPC). Decorrido o termo, 

manifeste-se a parte contrária no prazo legal, o que de direito, e em 

seguida, colha-se manifestação do representante do Ministério Público, 

nos termos do art. 178, II, do CPC/2015. Após, concluso. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004578-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARNEIRO SIMI (REQUERENTE)

PRISCILA ANTUNES DOS SANTOS SIMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

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: 

1004578-10.2017.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO CARNEIRO SIMI, 

PRISCILA ANTUNES DOS SANTOS SIMI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por FÁBIO CARNEIRO SIMI e PRISCILA 

ANTUNES DOS SANTOS SIMI, consoante os termos pugnados na inicial. 

Com a inicial vieram documentos. A inicial foi recebida (id n. 8281078), 

momento em que oportunizou-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público. Em parecer acostado no id n. 9409642, o Parquet 

entendeu que os requisitos exigidos pelo art. 731 do CPC/2015 foram 

preenchidos pelos requerente, razão pela qual manifestou-se pela 

procedência do pedido, decretando-se o divórcio do casal nos termos da 

inicial Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

entendo desnecessária a designação do ato conciliatório, tendo em vista 

que os requerentes estão assistidos por Advogado com poderes 

específicos para transigir. Trata-se de ação de divórcio consensual, em 

que os requerentes FÁBIO CARNEIRO SIMI e PRISCILA ANTUNES DOS 

SANTOS SIMI pugnam pela decretação do divórcio, extinguindo-se, por 

consequência, o vínculo matrimonial, averbando-se a decisão na certidão 

de casamento no competente cartório de registro civil, para que produza 

os devidos e legais efeitos. A guarda dos menores será exercida pela 

genitora, enquanto que a convivência paterna ocorrerá na forma 

entabulada na inicial. Ficou estabelecido que o genitor pagará a título de 

alimentos para a infante, o montante equivalente a 89,94% (oitenta e nove 

vírgula noventa e quatro por cento) do salário mínimo vigente, a serem 

pagos até o dia 10 de cada mês na forma acordada entre os requerentes. 

Posto isso, com base na Lei n.º 6.515/77, art. 226, § 6.º, da Constituição 

Federal e artigo 1.571, IV, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE, o pedido 

inicial e DECRETO O DIVÓRCIO do casal FÁBIO CARNEIRO SIMI e PRISCILA 

ANTUNES DOS SANTOS SIMI; homologo por sentença os termos 

apresentados na inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado de averbação ao Cartório competente para constar 

na certidão de casamento a averbação do divórcio, bem como o nome de 

solteira da requerente, qual seja PRISCILA ANTUNES DOS SANTOS, para 

todos os efeitos legais e jurídicos. Isento de custas e de honorários, em 

razão da gratuidade já deferida (id n.8281078). Ciência ao MP. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334766 Nr: 3280-05.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora pessoalmente a dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298106 Nr: 18606-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL, Q.15, L.16, 17, 18

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 
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OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 453220 Nr: 13331-07.2016.811.0002

 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): JONATA CARLOS DOMINGUES 

VASCONCELOS, ALCIELLE GONÇALVES DOS SANTOS VACONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 444767 Nr: 9276-13.2016.811.0002

 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: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MATOS ROSA - 

OAB:20.731, RODRIGO ARAÚJO DO PRADO - OAB:32.943/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.032-B

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300610 Nr: 21284-61.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO CESARE FAGUNDES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Falcao de Arruda - 

OAB:MT 14.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE AS PROVAS 

QUE PRENTENDEM PRODUZIR NO PRAZO DE 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 499413 Nr: 13446-91.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN RODRIGO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA 2 CONVENIENCIA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14962, HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - OAB:19.612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 4.705

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE AS PROVAS 

QUE PRENTENDEM PRODUZIR NO PRAZO DE 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 268789 Nr: 7513-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 265828 Nr: 6296-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS, MARA DAYSI GIL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GERALDELLI - 

OAB:9141, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora pessoalmente a dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 117533 Nr: 6406-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BUZELLE - OAB:2381B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTI MÁRIO VIEIRA NETO 

- OAB:OAB/MT 15.948, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 IMPULSINO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

CAUCULO A FLS: 131

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239905 Nr: 1291-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHMIDT - 

OAB:8091/MT, JULIANO ALBERT SCHMIDT - OAB:16.111/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377717 Nr: 25104-20.2014.811.0002

 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: ARLEIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES, FAC IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:

 Processo n.º 25104-20.2014 código 377717

Vistos...

Por verificar da análise dos autos que a parte autora requer às fls.209, hei 

por bem em redesignar a data da audiência de instrução e julgamento para 

o dia 09/10/2018 às 15:00.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376162 Nr: 23888-24.2014.811.0002
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 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: EXPEDITO VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABET CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n° 23888-24/2014 (Cód. 376162)

Vistos...

Certifique-se a tempestividade dos Declaratórios (art. 1.023, do NCPC).

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, intime-se a parte ré para 

manifestar-se sobre os embargos declaratórios no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 433169 Nr: 2908-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMECADO TREVAO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo n° 2908-85/2016 (Cód. 433169)

Vistos...

Diante das impugnações à proposta de honorários e por observar que a 

perícia não se mostra demasiadamente trabalhosa, sendo o montante 

pretendido pelo expert de fato excessivo, acolho os pedidos para reduzir 

o valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Intime-se o Sr. Perito para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se 

concorda com o valor aqui fixado. Em caso positivo, deverá indicar data e 

horário para início dos trabalhos.

Em caso contrário, conclusos para nomeação de novo profissional.

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.: 398639 Nr: 10587-73.2015.811.0002

 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: SAMILLA PATRICIA DE OLIVEIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONDA RICARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DESIRÉE DUARTE DA SILVA - 

OAB:196667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:MT 17.895

 Processo nº 10587-73/2015 (Cód. 398639)

Vistos...

Apesar do acordo formalizado nos autos em apenso, que homologuei 

nesta data, presumivelmente englobar os fatos aqui em debate, por 

cautela, determino a intimação das partes para informarem se o objeto do 

acordo esgotou a discussão aqui apresentada, uma vez que nada consta 

no termo do acordo.

Havendo ou não manifestação das partes, conclusos.

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.: 401253 Nr: 11986-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI LUCIA DE MORAES CURADO, NORANEY FÁTIMA 

DE MORAIS DANTAS, MARILENE MARIA DE MORAES FREITAS, ESPÓLIO 

DE ELPÍDIO PEREIRA DE MORAIS, ESPÓLIO DE MARIA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A . KARASIAKI - 

OAB:OAB-MT 6448, RAPHAEL TAQUES DE LARA PINTO - 

OAB:OABMT12715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 Processo nº 11986-40/2015 (Cód. 401253)

Vistos...

Realizado o depósito de 50% dos honorários periciais, ao Sr. Perito para 

indicar data e horário para início dos trabalhos.

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.: 396852 Nr: 9697-37.2015.811.0002

 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: LEONDA RICARDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMILLA PATRICIA DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:MT 17.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESIRÉE DUARTE DA SILVA - 

OAB:196667

 Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL proposta por LEONDA 

RICARDO PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de 

SAMILLA PATRÍCIA DE OLIVEIRA AMORIM, também qualificada.

Em face do que consta às fls. 91, em as partes formalizaram acordo em 

audiência pondo fim ao processo, HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos.

Suspendo a tramitação do feito até o cumprimento integral da avença.

Expeça-se em favor da autora alvará de levantamento dos valores 

depositados em juízo, em face da informação de que a conta informada no 

acordo de fls. 91 apenas recebe valores atinentes a salário.

Ante a informação de abertura de nova conta bancária para cumprimento 

do acordo, dê-se ciência à ré dos respectivos dados, ou seja, agência 

4407, c/c 01094791-2, Banco Santander, de titularidade da autora, 

conforme indicado às fls. 92, a fim de serem depositadas as demais 

parcelas.

No mais, em se tratando de acordo que engloba um total de 94 (noventa e 

quatro) prestações, arquivem-se os autos com baixa apenas para fins de 

relatório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 319959 Nr: 16338-12.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DELGADO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 16338-12/2013 (Cód. 319959)
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Vistos...

Em face da divergência das partes no tocante à contratação dos serviços 

disponibilizados pelo réu e observando pelas telas sistêmicas juntadas 

pela instituição financeira nos autos que o endereço de cadastro da 

autora seria distinto daquele informado na inicial, por força do art. 370, do 

NCPC, realizei pesquisas no sistema Infojud (Receita Federal), ocasião em 

que foi informado como sendo da autora, até 2007, o endereço 

cadastrado no banco réu. Juntem-se os respectivos documentos.

Intimem as partes para tomar conhecimento sobre os documentos e sobre 

eles manifestarem-se, caso queiram, no prazo comum de 15 (dias).

Após, havendo ou não manifestação, conclusos para sentença.

No mais, por tratar-se de pesquisa realizada no âmbito da Receita Federal, 

anote-se o sigilo de vistas dos autos para advogados e estagiários não 

habilitados, bem como, terceiros estranhos à lide.

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.: 45282 Nr: 1112-50.2002.811.0002

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A- 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINO DA SILVA PINTO, ELIETH REIS 

CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI - OAB:3933/MT, LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO 

PIAU - OAB:21697/DF, MARCUS VINÍCIUS SOARES DE SOUZA MAIA - 

OAB:12.345/DF, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT, ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - 

OAB:8441

 Processo nº 034/02 (Cód. 45282)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença. Deverão ser também alterados os polos 

ativos e passivo, passando a ser credor Antônio Lino da Silva Pinto e 

devedora as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte. 

Alterem-se, também, seus respectivos patronos.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1° de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 427274 Nr: 25809-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE SANTANA DOS ANJOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo n° 25809-81/2015. (Cód. 427274)

Vistos, etc...

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando a 

devedora inexistência de saldo remanescente, alegando que o valor 

correto é o que foi depositado às fls. 70/72, no montante de R$ 5.416,57, 

que inclusive, já foi levantado, requerendo a credora eventual diferença.

O credor, antes mesmo da impugnação, diante do depósito voluntário 

acima indicado, manifestou-se apontando a existência de saldo 

remanescente, em específico, R$ 2.326,11 do valor principal, com a 

incidência da multa e honorários de 20%.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:

A tese apresentada na impugnação cinge-se a reconhecer suposta 

inexistência de saldo remanescente.

Nesse contexto, alega a devedora que o valor depositado nos autos, 

antes de intimado a cumprir a sentença, é correto, não se podendo falar 

em remanescente.

Oportunizado prazo para a credora falar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, esta se manteve inerte desde fevereiro de 

2018.

Entendo que a tese apresentada pela parte requerida merece prosperar, 

visto que, em consulta ao Sistema Apolo, pude verificar que a publicação 

da homologação do respectivo acordo (fls. 60) deu-se somente no dia 

27/04/2017, logo, o prazo de pagamento de 20 dias contados da 

homologação ficou prejudicado, não havendo que se falar em aplicação de 

multa e honorários.

Nesse sentido, não há que se falar em saldo remanescente, visto que a 

parte requerida realizou o pagamento dos valores antes da publicação da 

sentença e nos moldes requeridos pela credora (fls. 68).

DIANTE DISSO, ACOLHO o pedido feito em sede de impugnação para 

reconhecer o excesso de execução, e por entender que a obrigação foi 

completamente satisfeita, DOU ESTE PEDIDO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COMO EXTINTO nos termos do art. 924, II do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE

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.: 407175 Nr: 15203-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:MT 14.962

 Processo n° 15203-91/2015 (Cód. 407175)

Vistos...

Citada para defender-se nestes autos, a ré pleiteia a denunciação da lide 

das empresas PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, Goldfarb 

Incorporações e Construções S/A, Gold Black Empreendimentos 

Imobiliários SPE e Avance Negócios Imobiliários S/A, ao argumento de que 

são responsáveis pelo pagamento das taxas de condomínio no período 

aqui cobrado, considerando que não recebeu as chaves até abril/2015.

Diz, inclusive, que propôs ação na 9ª Vara Cível da Capital para isenta-la 

do pagamento do condomínio antes do recebimento das chaves, sendo 

seu pleito nesse sentido acolhido.

Diante do documento de fls. 130/140, extrato de andamentos do Processo 

n.° 17419-39.2014.811.0041 (Cód. 881013), defiro a denunciação à lide 

das empresas acima indicadas, na forma do art. 125, II, do NCPC.

No prazo máximo de 30 (trinta) dias providencie-se a citação da empresa 

denunciada (NCPC, art. 131) para, querendo, ofertar sua defesa, devendo 

ser cientificada do disposto no art. 128, do NCPC. Para tanto, deverá a ré 
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trazer aos autos, no prazo máximo de cinco dias, os respectivos 

endereços.

Apresentada contestação pela denunciada, à parte autora para impugnar 

no prazo de dez dias e conclusos para saneamento.

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.: 374103 Nr: 22373-51.2014.811.0002

 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: CRRQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo nº 22373-51/2014. (Cód. 374103)

Vistos...

Determino a intimação da parte autora, para dizer se já foi cumprida a 

determinação de fls. 59, referente a abertura de conta poupança em nome 

do menor, vinculada a este feito, para fins de levantamento dos valores 

mediante alvará.

Feito isso, conclusos.

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.: 58271 Nr: 4134-82.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PAGANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZ PREDILETO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR PAGANI - 

OAB:16783/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 Processo n° 4134-82/2003 (Cód. 58271)

Vistos...

Diante do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa devedora, nos termos do art. 135, do NCPC, cite-se a empresa 

devedora e seus sócios para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se 

e requerer as provas que entender cabíveis.

Na forma do art. 134, § 3º, do NCPC, suspendo a tramitação do feito até 

decisão deste incidente, que deverá permanecer juntado nos autos.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor para as anotações que se fizerem 

necessárias (NCPC, art. 134, § 1º) .

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.: 449423 Nr: 11596-36.2016.811.0002

 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: RODRIGO NERES MIRANDA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Processo n.º 11596-36/2016. (Cód. 449423)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição em relação aos valores sucumbenciais fixados.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve 

contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação 

do art. 85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual 

a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, 

entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade 

dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa.

Assim, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 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.: 383197 Nr: 892-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Pereira Tome

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 892-95/2015. (Cód. 383197)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por RICARDO PEREIRA TOME em desfavor SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 109 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 111 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. 111, 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.
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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.: 442951 Nr: 8322-64.2016.811.0002

 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: LUIZ FERNANDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA - OAB:8.184-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE-MT, 

1º DE AGOSTO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 11439 Nr: 3523-71.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:3065/MT, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448

 Processo nº 3523-71/1999 (Cód. 11439)

Vistos...

Face à certidão de fls. 503, que informa a ocupação de parte da área a 

ser imitida por uma das embargantes (Embargos de Terceiro n.° 

11986-40/2015 – Cód. 401253 em apenso), defiro o pedido de fls. 

530/531, autorizando a retirada da cerca que invade a área, inclusive, 

considerando os ânimos dos ocupantes, com reforço policial, se 

necessário.

Já cumprido o mandado de imissão na posse, defiro, também, a expedição 

da carta de adjudicação, conforme já determinado às fls. 360.

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.: 413595 Nr: 18678-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLERIANA NERIS GUARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Processo n° 18678-55/2015 (Cód. 413595)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório manifeste-se a autora quanto à petição de 

fls. 60/66, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

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.: 393423 Nr: 7448-16.2015.811.0002

 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: JOSE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:

 Processo n.º 7448-16/2015. (Cód. 393423)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição em relação aos valores sucumbenciais fixados.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve 

contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação 

do art. 85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual 

a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, 

entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade 

dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa.

Assim, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 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.: 437791 Nr: 5568-52.2016.811.0002

 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: ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO CLETQ 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT
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 Vistos...

Em virtude da certidão da Central de Mandados informando a falta de 

tempo hábil para cumprimento do mandado, redesigno audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/08/2016, às 14:30 min, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 22 de junho de 2016.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437791 Nr: 5568-52.2016.811.0002

 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: ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO CLETQ 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Processo n° 5568-52/2016. Cód. 437791

Vistos, etc.

Recebo a emenda de fls. 206.

Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/07/2016, ás 15:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC.

Cite-se a parte requerida, por correio ou mandado, para comparecimento à 

audiência de conciliação e/ou mediação, com antecedência mínima de 20 

dias, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido 

de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 

335, ambos do CPC).

 Intime-se

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de junho de 2016.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 307646 Nr: 3579-16.2013.811.0002

 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: JOSE DUARTE AMORIM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261

 Intimo a parte requerida, para que efetue o pagamento do montante 

devido, conforme cálculo trazido pelo credor no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279280 Nr: 23007-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestivade do recurso de apelação apresentado pelo 

requerido foi tempestivo. Ademais, intimo à parte autora para apresentar 

impugnação. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 101706 Nr: 10777-51.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

ARNALDO BARBOSA REINERS, ALEXANDRINO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA, OAB-MT 4032, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTE 

AOS AUTOS COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA(S) DILIGÊNCIA(S) DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DE GUIA A SER EMITIDA NO SITIO DE 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410385 Nr: 16837-25.2015.811.0002

 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: VALDOMIRO GONÇALVES DA SILVA, MARIA LOPES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA, CONFINANTE- FUNDOS- LUCIANA MATIAS, CONFINANTE- 

LADO DIREITO- JULIETA P. MORAES, CONFINANTE- LADO ESQUERDO- 

SIDELCI LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Intimação ao autor para manifestar sobre o ofício de fls. 97/101, no prazo 

de 10 dias, considerando que deverá esclarecer e delimitar a amplitude da 

averbação determinada na decisão de fls. 62, item VI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 381655 Nr: 28008-13.2014.811.0002

 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: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 447913 Nr: 10864-55.2016.811.0002

 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: J.M. TRANSPORTES E RECUPERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT 15.013A

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, e condeno a 

requerida Zurich Minas Brasil Seguros S/A a efetuar a 

complementação/diferença do pagamento da indenização securitária no 

valor de R$ 42.896,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis 

reais) à requerente J. M. Transportes e Recuperações Ltda, com juros de 

1% ao mês a partir da citação e a correção monetária incidirá a partir do 

evento danoso (ocorrência do sinistro).Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 307748 Nr: 3685-75.2013.811.0002

 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: MARIA DETE DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR THIAGO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar requerido 

ao pagamento de R$1.007,17 (mil e sete reais e dezessete centavos) 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir do vencimento de cada parcela, conforme vencimentos 

delineados na exordial Outrossim, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346217 Nr: 12779-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Operario Futebol Clube Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovanni Benegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:OAB/MT17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013

 Vistos etc.

Restará prejudicada a audiência designada para o próximo dia 21.08.2018, 

em virtude de que este Magistrado fora convocado a participar nos dias 

20 e 21 do corrente mês do Curso de Audiência de Custódia a realizar-se 

na Escola do Servidor no TJMT.

 Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424720 Nr: 24465-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLUBE ESPORTIVO OPERÁRIO VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Operario Futebol Clube Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR MILAN CAPILÉ - 

OAB:835/MT, Paulo Roberto Ferreira Junior - OAB:15586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:OAB/MT17306

 Vistos etc.

Restará prejudicada a audiência designada para o próximo dia 21.08.2018, 

em virtude de que este Magistrado fora convocado a participar nos dias 

20 e 21 do corrente mês do Curso de Audiência de Custódia a realizar-se 

na Escola do Servidor no TJMT.

 Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372427 Nr: 21215-58.2014.811.0002

 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: LEANDRO LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT

 Vistos etc.

Restará prejudicada a audiência designada para o próximo dia 21.08.2018, 

em virtude de que este Magistrado fora convocado a participar nos dias 

20 e 21 do corrente mês do Curso de Audiência de Custódia a realizar-se 

na Escola do Servidor no TJMT.

 Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 15h30min.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 259498 Nr: 18667-02.2010.811.0002

 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: HELIO STECH JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO DE ANTONIO DALL'ORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005405-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT15386/O (ADVOGADO)

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005405-84.2018.8.11.0002. 

AUTOR: LEILA PEREIRA DE ARAUJO RÉU: DOELER DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL Vistos. Trata-se de Ação 

de Danos Materiais c/c Dano Moral com Pedido de Liminar de Tutela de 

Urgência, proposta por LEILA PEREIRA DE ARAÚJO RIBEIRO, em desfavor 

de CONCESSIONÁRIA RENAULT, FÁBRICA RENAULT e FINANCEIRA 

RENAULT. Aduz que, em 30 de junho de 2015, adquiriu um automóvel da 
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marca Renalt/Clio, com garantia de três anos, pelo valor de R$34.000,00 

(trinta e quatro mil reais). Sustenta que, após a entrega do veículo este 

começou a apresentar vários problemas, os quais impossibilitaram o uso 

do carro, sendo encaminhado à concessionária de Várzea Grande por 

diversas vezes, bem como às concessionárias de Cuiabá e Rondonópolis. 

Por último, no dia 069/06/2018, levou o veículo novamente para a 

concessionária de Várzea Grande em razão dos mesmos problemas 

mecânicos, e como este já não tinha condições de uso deixou-o na 

concessionária, socorrendo-se ao Poder Judiciário para a solução do 

imbróglio. Esclarece que, o automóvel foi financiado pela própria instituição 

financeira da Renalt, mediante pagamento de 60 (sessenta) parcelas de 

R$894,49. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar a substituição do produto/veículo por outro da mesma espécie, 

em perfeitas condições de uso, e em caso de entendimento diverso, que 

disponibilize um automóvel reserva à autora, com as mesmas 

especificações técnicas e sem defeitos, sob pena de multa, bem como se 

abstenham da cobrança do financiamento e que permaneçam com o 

veículo deixado pela autora na concessionária até o deslinde do feito. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da apreciação dos autos verifica-se que os 

requisitos supramencionados não restaram evidentes no caso. Conquanto 

os documentos acostados aos autos indiquem que o veículos da autora 

apresentou diversas falhas após a sua aquisição, sendo enviado por 

diversas vezes à concessionária para reparos, o fato é que este foi 

adquirido e está sendo utilizado há três anos, e somente agora, próximo a 

findar o prazo da garantia oferecida pela fabricante, a autora pleiteia a sua 

troca em razão dos alegados vícios. Ainda, não restou demonstrado que 

as falhas apresentadas pelo veículo impossibilitam o seu uso ou que não 

podem ser consertados, de modo que deve ser substituído por outro em 

perfeitas condições. Outrossim, não merece prosperar o pedido 

subsidiário, posto que os fatos mencionados não evidenciam a 

probabilidade do direito, nem o pedido de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Demais disso, conquanto o Banco que concedeu o crédito 

para a autora pertença ao mesmo grupo econômico da fabricante, o 

simples fato de o veículo apresentar defeito não isenta a autora do 

pagamento da obrigação assumida perante a instituição financeira, pois 

procedente ou não o pleito autoral subsistirá o dever da requerente 

adimplir com o financiamento. Ademais, mostra-se incabível a concessão 

do pleito nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente 

acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de 

exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 

5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de 

urgência pleiteado pela parte autora. Citem-se/ intimem-se as requerias, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 2 de outubro de 2018, às 

14h20, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação 

da 4confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 4 de 

junho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005416-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BORGES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005416-16.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida de ID. 13936325 – Pág. 1-2, cujos 

fundamentos, s.m.j., bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Presto, em ofício que segue, as informações que me foram 

requisitadas por meio do Ofício de n. 11/2018/GB2VC, o qual foi 

encaminhado por meio eletrônico, conforme aviso de recebimento da 

correspondência enviada nestes autos. Dê-se regular prosseguimento ao 

feito. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAO DE PINHO NOVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001816-84.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA EXECUTADO: JOSE 

JOAO DE PINHO NOVO Vistos. Recebo à emenda à inicial (id. 12316583). 

A pretensão visa o 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 (art. 700, do 

CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. 

Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos 

próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 7 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004608-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR FRANCIS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004608-11.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. É cediço que recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao 

proferir decisão monocrática no RE 938.348/GO, consignou que a 

ausência de requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por 

inexistência de interesse de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: 

Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA 

ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. 

CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há 

que se falar em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

porquanto o Poder Judiciário não deve intervir em casos nos quais inexiste 

lesão ou ameaça a direito, que apenas exsurgem quando houver negativa 
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de pagamento ou quando este for inferior ao devido. 2. Impende seja 

desprovido o agravo regimental que não traz, em suas razões, qualquer 

elemento relevante que justifique a modificação da decisão monocrática 

anteriormente proferida. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 

DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de 

repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XXXIV, a, 

XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a quo admitiu o 

recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece prosperar o 

recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de 

ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não 

se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, 

consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do seguinte trecho 

da manifestação do referido julgado: “A instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, DESPROVEJO o 

recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. 

Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator . Observe-se 

que, o douto ministro fundamentou sua decisão em entendimento 

pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento de matéria com 

repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se discutia a 

necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de concessão 

ou revisão de benefício previdenciário como condição para a postulação 

jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de condições para 

o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas (...)”.(RE 

631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, acórdão 

publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 

de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006531-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOURA DA SILVA OAB - MT2863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006531-72.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT, 07 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006330-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006330-80.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT, 07 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006608-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYLAK APARECIDA LELIS DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006608-81.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MARYLAK APARECIDA LELIS DE ABREU RÉU: MRV PRIME 

CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que o requerente não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os 

endereços eletrônicos das partes. Ademais, nota-se que a requerente 

pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não 

veio instruída com a declaração de hipossuficiência assinada pelo 

demandante, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ainda, constato que a 

autora é servidora pública, elemento que, a meu ver, evidencia a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do 

CPC). Desse modo, deverá a autor demonstrar sua a insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos Também, verifica-se o valor atribuído à causa 

(R$21.220,33) é inferior à soma dos pedidos constantes na exordial, em 

desacordo com o disposto no art. 292, II e VII, do CPC, pois além da 

rescisão do contrato no valor de R$140.293,00 (cento e quarenta mil, 

duzentos e noventa e três reais), pleiteia a reparação de danos morais, no 

valor de R$10.000.00 (dez mil reais). Por fim, os documentos acostados 

nos id’s:14442284, 14442361 - Pág. 4, 14442370, 14442379, estão de 

ponta cabeça, dificultando sobremaneira a sua leitura. Ressalta-se que é 

imprescindível a cooperação das partes quanto às peças e documentos 

apresentados, os quais devem ser digitalizados com padrões de qualidade 

que permitam, sem perda de tempo, o entendimento de seu conteúdo, 

evitando-se digitalizações que são feitas de ponta a cabeça, ou no modo 

lateral de apresentação. A propósito, a Resolução nº 427/2010 editada 

pelo o Supremo Tribunal Federal em seu art. 9º “A correta formação do 

processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador”. 

Nesse mesmo sentido, prevê a Resolução Nº 185/2013 do CNJ em seu 

artigo 14, §1º: “Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 
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digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade “. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Informar os endereços eletrônicos das partes, o que se não for possível 

também deverá ser informado. 2. Corrigir o valor atribuído à causa, 

conforme disposto no artigo 292, incisos VI e VII, do CPC. 3. Juntar 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada, bem como 

comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça e/ou proceder o recolhimento dos 

emolumentos iniciais. 4. Juntar os documentos supramencionados de 

forma adequada (na vertical com o início voltado para cima). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 7 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito Designado

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002856-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FIGUEIREDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Dá análise dos presentes autos, salvo melhor, juízo, não existem dados 

bancários da parte autora ou de seu patrono que permitam a expedição do 

alvará consoante determinado na sentença. Destarte, nos termos da 

legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os presentes autos 

a fim de intimar a parte autora para que aporte os dados da instituição 

bancária (nome e nº do banco), agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do 

beneficiário para cuja conta a transferência dos valores deverá se operar, 

tudo nos termos da decisão retro. Por oportuno, registro que para 

levantamento de valores em conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) 

da parte, a procuração deverá conter poderes específicos para tal, nos 

termos do art. 105 do CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005216-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005216-77.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA E SILVA EXECUTADO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT movida 

por José Alexandre de Oliveira e Silva em desfavor de Itaú Unibanco S/A. 

Após o trânsito em julgado do r. acórdão prolatado nos autos a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente aos 

termos da condenação (ids. 14232174 e 14232176). Em seguida a parte 

autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo pela 

requerida e pugnou pela expedição de alvará para levantamento da 

quantia em seu favor (id. 14303062). Após os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta nos autos, uma vez que a 

requerida efetuou espontaneamente o pagamento do débito, conforme se 

observa nos ids. 14232174 e 14232176. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e 

atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte autora e em seguida arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Oportunamente, certifique-se o trânsito em 

julgado. Após, deem-se baixas e arquivem-se. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006108-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA JESUINA CAMPOS RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006108-49.2017.8.11.0002. AUTOR: 

FABIANA JESUINA CAMPOS RUIZ RÉU: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c 

obrigação de fazer c/c danos morais movida por Fabiana Jesuina Campos 

Ruiz em desfavor de Natura cosméticos S/A. Após o trânsito em julgado 

do r. acórdão prolatado nos autos a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito da quantia referente aos termos da condenação (ids. 

13941069 e 13941067). Em seguida a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo pela requerida e pugnou 

pela expedição de alvará para levantamento da quantia em seu favor (id. 

14113470). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta nos autos, uma vez que a requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa nos ids. 

13941069 e 13941067. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar 

invocada nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos 

do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba 

honorária nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no 

Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em 

seguida arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002230-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANNY ALVES COSSE DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

JOAO ROBERTO GOMES OAB - MT12922/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002230-53.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

CARLOS OLINI REQUERIDO: SANNY ALVES COSSE DE FREITAS Vistos, 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Carlos Olini em 

desfavor de Sanny Alves Cosse de Freitas, ambos devidamente 

qualificados nos autos, visando o recebimento da obrigação imposta nos 

autos. Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou 

pela intimação da parte executada para o pagamento do débito, porém 

esta nada manifestou. Em seguida foi realizada a penhora online em 

contas bancárias da executada no valor de R$ 2.359,38 (id. 14467926). 

Devidamente intimada a executada nada manifestou a respeito da penhora 

realizada nos autos. Em seguida parte exequente informou que o 

executado realizou o depósito da quantia de 9.628,38 referente ao saldo 

devedor remanescente, juntou aos autos guia de depósito judicial e 

requereu extinção do feito em virtude da satisfação do débito 

(id.14064497). Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores penhorados e depositados nos autos serviram para 
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adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação de 

pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na 

forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o 

prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento do valor penhorado no id. 14467926 e 

depositado no id. 14064497. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004457-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR)

BONINA FLOR BOUTIQUE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

DAWSSS CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias ,manifestar-se acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

id 14594167 e inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar 

o depósito de diligência.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001449-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LEANDRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/09/2018, às 08h00, no Instituto 

Jardim, localizado na avenida das flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001299-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVEM ANDERSON DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/09/2018, às 08h15, no Instituto 

Jardim, localizado na avenida das flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que, porventura, possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA COSTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/09/2018, às 08h40, no Instituto 

Jardim, localizado na avenida das flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que, porventura, possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/09/2018, às 08h20, no Instituto 

Jardim, localizado na avenida das flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que, porventura, possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005079-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO TADEUS FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005079-95.2016.8.11.0002. AUTOR: 

JULINHO TADEUS FARIAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que 

não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC) 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, 

ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, em especial quanto à 

ocorrência do acidente de trânsito descrito nos autos, tendo em vista que 

o Boletim de Ocorrência juntados nos autos foi produzido com base em 

informações prestadas pela própria parte autora, bem como diante da 

inexistência de outros documentos que comprove o alegado acidente de 

trânsito, razão porque passo a organização do processo (art. 357, do 

CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da prova. Da ausência de 

laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Da carência da 

ação Quanto a preliminar de ausência de carência de ação em razão do 

boletim de ocorrência ter sido elaborado com informações unilaterais 

prestadas pela própria parte autora, o que não permite se comprovar a 

efetiva existência do acidente de trânsito, cumpre esclarecer que os 

termos contidos no boletim de ocorrência poderá ser corroborado com a 

juntada de outros documentos ou através de prova testemunhal. 

Outrossim, quanto às alegações de que o documento é unilateral e não 

permite a comprovação do nexo de causalidade, registro que este se 

confunde com o mérito, devendo com ele ser analisado. Deste modo, 

rejeito a preliminar em análise. Das provas A nova sistemática processual 

albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, segundo a 

qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do 

caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribuía àquela parte que possui maior 

facilidade na produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a 

distribuição dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no 

§ 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, 

verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de produção 

de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque possui 

estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de demonstrar o 

grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o 

entendimento acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o 

ônus probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora sofreu o acidente envolvendo veículo 

automotor descrito na inicial; b) em caso positivo se em razão do acidente 

teve a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial 

em razão da lesão decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; 

c) se positiva, qual o grau desta lesão e, d) em caso de a parte autora 

fazer jus ao recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Diante 

da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova pericial 

formulado pela parte requerida, bem como determino de ofício a produção 

de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de testemunhas 

visando esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido no item “A”, 
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devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/09/2018, às 15:300 horas. Ainda, ressalto que a 

designação de audiência de instrução e julgamento antes da produção da 

prova pericial, por si só, não é capaz de trazer nenhum prejuízo para a 

requerida, que após a juntada de eventual laudo, poderá se manifestar 

sobre o mesmo. Dessa forma, desde já ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000291-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0011642A (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/09/2018, às 09h10, no Instituto 

Jardim, localizado na avenida das flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que, porventura, possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004144-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/09/2018, às 08h30, no Instituto 

Jardim, localizado na avenida das flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que, porventura, possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005223-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON PEREIRA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005223-98.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Vanilton Pereira Braga promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e requerimento de tutela 

provisória em face de Banco Bradesco S.A., sustentando, em síntese, que 

quando mais precisava do seu nome limpo no comércio local, descobriu 

que seu nome consta nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), 

em virtude de um suposto débito no importe de R$ 145,06 (cento e 

quarenta e cinco reais e seis centavos). Enfatiza que desconhece o valor 

cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, pois não possui 

débito em aberto com a ré, ainda aduz não ter sido notificado a respeito de 

qualquer dívida, razão pela qual requer a concessão de tutela provisória 

para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Ao 

final, pugna para que seja declarada a inexistência do débito e a 

condenação da requerida a indenização por danos morais no importe de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 

300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados no Id. 13843954, em virtude de suposto 

débito junto à requerida, documentos estes que fortificam a narrativa 

apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a 

inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova 

sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem 

do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da 

inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, 

como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. 

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a 

discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder 

à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 145,06 (cento e quarenta e cinco reais 

e seis centavos), no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/09/2018, às 17h, a ser realizada por conciliador 
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capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002697-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON WILLIAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 

06/03/2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADONNA TUR LTDA (RÉU)

JOSE CELIO DOS SANTOS (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de id 

14566821 , requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADONNA TUR LTDA (RÉU)

JOSE CELIO DOS SANTOS (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR’S negativos de id 

14566821 e 14566752 , requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002405-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/09/2018, às 14h00, no Instituto 

Jardim, localizado na avenida das flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que, porventura, possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000495-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 13/09/2018, às 14h20, no Instituto 

Jardim, localizado na avenida das flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que, porventura, possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407100 Nr: 15180-48.2015.811.0002

 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: ANGELIANE DE SOUZA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FIRMINO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT - 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA DE SOUZA SOUZA 

MIRANDA - OAB:19745/E/MT, JOSE WILSEM MACOTA - UNIVAG - 

OAB:7481 OAB/MT

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410696 Nr: 17020-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ASSEF SERRANO, DEIRDRE ARAUJO SERRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIRDRE A. SERRA FERNANDES - 

OAB:12.463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITÓRIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Gabriel Assef 

Serrano e Deirdre Araújo Serras Fernandes e no polo passivo apenas 
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Espólio de Milton José Tessarolo.

Intime-se a parte devedora Espólio de Milton José Tessarolo, por meio de 

seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, no valor indicado 

à fl. 314, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 26 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270934 Nr: 12188-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA GIRALDELLI, RODRIGO GERALDO 

RIBEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON ELISIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 220290 Nr: 606-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DIESEL LTDA - ALTO GARÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de 

fl.136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283215 Nr: 2053-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFANI DE CÁSSIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA, 

XANDBUREAU ARTE E FOTOS PUBLICITARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - 

OAB:N° 9.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOEMA VIANA REGINATO - 

OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - OAB:6593

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 70195 Nr: 4640-24.2004.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ALEXANDRE BORGES RODRIGUES, 

GUARACY ARMINDA BORGES RODRIGUES, RUBENS JOSÉ DA SILVA, 

IRACY BORGES RODRIGUES DA SILVA, LUIZ CLAUDINO DA SILVA, 

MARIO CORREA DA COSTA BORGES RODRIGUES, ROBERTO ARRUDA 

ZARATE LOPES, JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, ANA DA SILVA 

ZARETE LOPES, RENAN VUOLO EUBANK, MARIA HELENA RONDON LUZ 

(5º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSC, 

ANUNCIATO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ILSE FERREIRA SILVA, JOSÉ 

FERNANDES, IDARI PEDRO LOTTI, JONIL VITAL DE SOUZA, SANDRA 

MARIA GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELISA MARIA MOURA 

MESQUITA - OAB:, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, 

FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT, MARIA GRAZIELA 

MARTINS PORTO - OAB:12579, MÁRIO ROBERTO MESQUITA - 

OAB:7512, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento das Cartas Precatórias a 

serem cumpridas nas Comarcas de Paraíba do Sul/RJ e Cáceres/MT, bem 

como após a distribuição das missivas, promova o recolhimento das 

diligências do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento das mesmas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429750 Nr: 664-86.2016.811.0002

 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: A R DE OLIVEIRA SANTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mamede Lima Parreira 

- OAB:19809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais movida por 

A R de Oliveira Santos ME em desfavor de Banco Bradesco S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença o requerido compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença (fls. 183/186).

Em seguida a parte autora manifestou concordância e requereu a 

expedição de alvará em seu favor (fl. 188)

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela parte 

requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa às fls. 

185/186.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora.

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 439408 Nr: 6484-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUMI SASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advocacia Coutinho e 
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Poliseu Advogados Associados - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

CLETQ COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410696 Nr: 17020-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ASSEF SERRANO, DEIRDRE ARAUJO SERRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIRDRE A. SERRA FERNANDES - 

OAB:12.463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITÓRIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Gabriel Assef 

Serrano e Deirdre Araújo Serras Fernandes e no polo passivo apenas 

Espólio de Milton José Tessarolo.

Intime-se a parte devedora Espólio de Milton José Tessarolo, por meio de 

seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, no valor indicado 

à fl. 314, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 26 de fevereiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333855 Nr: 2411-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO- AFFEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTUNES DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 343100 Nr: 10353-28.2014.811.0002

 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: MARIA NUNES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO MOYSES NADAF, DEODIT 

LUIZA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - UNIVAG - 

OAB:7.099 OAB/MT, CHARLES TAVARES RIBEIRO - OAB:7401, 

CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392247 Nr: 6701-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA PEDROSA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:105287, FELIPE GAZOLA VIEIRA - OAB:76.696, 

RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 25084 Nr: 4152-11.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ODAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RODRIGUES DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/15419, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:5.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 421574 Nr: 22800-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FRANÇA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA RODRIGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT16381E, PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PENTEADO - 

OAB:29203B

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 411373 Nr: 17403-71.2015.811.0002

 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: CAROLINE APARECIDA BORGES DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO CRESPO CHAVES, CRISTIANE 

BEBIANE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose luis malheiros oliveira 

junior - OAB:21169/MT, JULIANA DE SOUSA ANDRADE - OAB:16875, 

VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 144/148.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234730 Nr: 14710-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MÓVEIS PALMANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448824 Nr: 11316-65.2016.811.0002

 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: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍDIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA 

JOANA DE SOUZA, HERMES GONÇALO FERREIRA, LUZIA APARECIDA DE 

SOUZA, ROSEMEIRE APARECIDA DE SOUZA, ADALBERTO RODRIGUES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384/MT, ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - OAB:MT 

17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 

05(cinco), a respeito da certidão do Sr. Oficial de justiça de fl. 196, 

mormente quanto a impossibilidade de citação do requerido Adalberto 

Rodrigues de Souza.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009258-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO B DA SILVA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de id 

14582925 , requerendo o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008867-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEARIA RODRIGUES LTDA - ME (AUTOR)

DA CRUZ E FENIMAN LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008867-83.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por 

MERCEARIA RODRIGUES LTDA e DA CRUZ E FENINAN LTDA ME, 

sociedades empresárias devidamente qualificadas e representadas nos 

autos. Segundo narrado na exordial, as requerentes iniciaram as suas 

atividades a partir do ano de 2002 no ramo de mercearia, e em meados de 

2012 iniciou a atividade no ramo de materiais de construção. No ano de 

2016, as requerentes sofreram forte restrição com a chegada da crise 

econômico-financeira instalada em âmbito nacional. Também afirmam que 

“em razão do alto índice de inadimplência as empresas adentraram o ano 

de 2017 no vermelho, o que fez com que tivesse dificuldade de pagar 

suas dívidas mensais. Juntamente a crise instaurada, diante da 

inadimplência dos clientes, há ainda a crise que assola o Brasil, como um 

todo, o que fez com que houvesse uma queda considerável no número de 

clientes. Ou seja, as receitas diminuíram e as dividas aumentaram diante 

dos juros exacerbados cobrados pelos bancos”. Pretendem que, seja 

reconhecida a existência de Grupo Econômico de Fato entre as 

demandantes, bem assim que haja o deferimento do presente pedido de 

Recuperação Judicial, já que esta é a única forma economicamente viável 

de repactuar as suas dívidas com seus credores, a fim de evitar o fim 

prematuro das empresas, de modo que possam voltar a contribuir com o 

comércio local, e aumentar a geração de empregos e renda. No Id. Doc. 

10966490, foi determinado pelo magistrado que me antecedeu no feito 

emenda à inicial para que, as requerentes apresentasse documentos 

hábeis para comprovação da existência do Grupo Econômico de Fato, bem 

como instruir aos autos relação dos bens particulares dos sócios 

controladores e dos administradores das empresas requerentes, bem 

como a relação integral dos empregados das demandantes, observando 

atentamente os termos do artigo 51, incisos IV e VI da Lei n.º 11.101/05. 

As requerentes apresentaram emenda à inicial juntou documentos (Id. 

Doc. 11535134 e ss). Na decisão de Id. Doc. 13268163 determinou a 

realização de Perícia Prévia avaliando-se, assim, através de profissional 

qualificado, em linhas gerais, se a documentação na exordial está em 

conformidade às exigências previstas na Lei n.º 11.101/05, se as 

empresas realmente estão em atividade, bem como, dentre outros 

aspectos para verificar em cognição sumária a capacidade financeira, 

econômica e comercial das devedoras e se estariam em condições de 

atingir os propósitos dispostos no art. 47, da Lei n.º 11.101/05. A perita 

apresentou o relatório técnico (Id. 1412488 e ss), no sentido de que “as 

dívidas estão por inviabilizar os negócios da empresas, contudo as 

empresas estão conseguindo honrar com seus compromissos à curto 

prazo e lentamente estão renovando os seus estoques. Assim, numa 

análise rápida, somos de opinião de que necessário de faz um acordo 

entre os sócios e o maior credor, visando à assunção desses déficts 

(ativos e passivos), ou, manter-se com uma Administração Judicial ou 

mediação, capaz de acompanha-las e dando continuidade, que, sem 

esses problemas de financiamento, é sem dúvida, rentável em muito”. Na 

petição de Id. 14199207, as requerentes requereram a juntada de 

procuração e substabelecimento aos novos patronos constituídos. Na 

sequência a petição de Id. Doc. 14330710, as requerentes apresentaram 

aditamento à exordial retificando a relação de credores, tendo em vista 

que, os documentos anexados no Ids. Doc. 10919177 e 10919184, foi 

indicado inicialmente o passivo no valor de R$ 527.719,88 (quinhentos e 

vinte e sete mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), 

contudo, o valor total como devido pelas requerentes é de R$ 

1.079.023,88 (um milhão, setenta e nove mil, vinte e três reais e oitenta e 

oito centavos), conforme relações em anexo Ids. 14330711 e 14330712, 

bem como retificar o valor atribuído à causa. Requereram ainda, que o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias do ajuizamento, sejam pagas 

ao final do processo, ou que alternativamente autorize o parcelamento em 

até 06 (seis) vezes mensais e consecutivas, e, em tutela de urgência, 

requereram a suspensão dos apontamentos restritivos de crédito em 

nome das requerentes e de seus sócios com relação aos créditos 

constantes na relação de credores pelo prazo de 180 (cento e oitenta 

dias), ordenando ainda, que se abstenham de fazer quaisquer 

apontamentos com base nesses créditos nos cadastros do SPC, Serasa, 

Cadin e CCF, bem como do Cartório de Protesto de Várzea Grande/MT, e, 

para que em substituição às restrições, seja informado pela 

Serasa/Cartório de Protestos, ou por outro banco de dados, que as 

empresas estão em recuperação judicial, de modo que qualquer 

interessado tenha ciência de que elas têm, nesse momento, esse 

apontamento: recuperação judicial. É o que cumpre relatar. Fundamento e 

decido. Inicialmente recebo a emenda à inicial, uma vez que foi satisfatória 

e acolho o valor atribuído à causa R$ 1.079.023,88 (um milhão, setenta e 

nove mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos), que corresponde ao 

total do passivo que se objetiva negociar. Digne-se esta secretaria a fazer 
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as alterações necessárias no registro do feito junto ao sistema PJE. 1. DO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS Verifica-se que, a 

parte autora requer que o recolhimentos das custas e taxas judiciárias do 

ajuizamento, sejam pagas ao final do processo, ou que alternativamente 

autorize o parcelamento em até 06 (seis) vezes mensais e consecutivas. 

Sendo assim, considerando a condição atual da empresa demandante que 

se encontra com situação financeira delicada, tenho que essa 

circunstância, por si só, não gera a presunção automática de 

impossibilidade momentânea de pagamento das custas pertinentes, até 

porque é viável na espécie o parcelamento das despesas processuais, à 

luz do disposto no § 6º do art. 98 do CPC, o que, salvo melhor juízo, não 

comprometerá a reestruturação do grupo econômico. Pois bem, dispõe o 

art. 456 da CNGC/MT, que as taxas, as custas e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição, exceto nos casos em que 

restar comprovada a impossibilidade momentânea, senão vejamos: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.”. 

Sobre o assunto colaciono recente julgado que bem se amolda ao 

presente caso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 98, 

§6º, DO NCPC. 1. É cabível o deferimento do benefício da gratuidade da 

justiça à pessoa jurídica, desde que cabalmente comprovada a 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais . Súmula 481 do 

STJ. 2. Hipótese em que a parte agravante não demonstra a real 

necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade. O só fato de haver 

deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a 

concessão do benefício. 3. Parcelamento das custas . Pedido alternativo 

que pode ser acolhido, considerando a crise financeira e o alto valor das 

custas de distribuição. Inteligência do art. 98, §6º, do NCPC. Precedentes. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70071873020, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 12/12/2016). 

Nesses termos, o pedido alternativo de parcelamento das despesas 

judiciais merece guarida. Sendo assim, AUTORIZO o parcelamento da taxa 

e custa judiciária inicial em 06 parcelas mensais e consecutivas. 2. DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A apreciação do pedido 

de recuperação judicial tem funções administrativas e judiciais bem 

delimitadas pelo art. 52 e seus incisos da Lei n.º 11.101/05, cabendo ao 

juiz, caso a documentação esteja em conformidade com o art. 51 da 

mesma lei e havendo o preenchimento dos requisitos do art. 48, deferir o 

processamento da recuperação judicial. Tem-se que, inicialmente não se 

analisa se as requerentes possui ou não condições de viabilizar a 

superação da crise econômico financeira, posto que o plano de 

recuperação empresarial somente será apresentado, para aprovação ou 

não, em fase posterior, conforme expressa o art. 53 da Lei n.º 11.101/05 

Cumpre destacar o artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 48. Poderá 

requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, 

exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que 

atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se 

o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as 

responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) 

anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, há menos de 

8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no 

plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido 

condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa 

condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei”. Considerando 

que, as certidões emitidas pela JUCEMAT registradas sob os Ids. Doc. 

10919242 e 10919248 indicam funcionamento regular das empresas 

autoras há mais de dois anos e, tendo em vista as declarações prestadas 

no corpo da petição inicial, verifico o cumprimento dos requisitos previstos 

nos incisos elencados no artigo supracitado. Sendo assim, admito as 

alegações de que não tiveram, como administrador ou sócio controlador, 

pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei n.º 

11.101/2005, devendo a parte requerente estar ciente da pena prevista no 

artigo 171, do mesmo Diploma Legal. No mais, da análise perfunctória dos 

autos, tem-se que os postulantes possuem as condições exigidas pelos 

incisos IV, III, II, I, do art. 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como a petição 

inicial contempla os requisitos do art. 51, da mesma Lei, sendo plenamente 

possível o pedido de Recuperação Judicial exposto nos autos. 3. DO 

GRUPO ECONÔMICO DE FATO As empresas requerentes afirmam que 

constituem um Grupo Econômico de Fato, com coincidência de sócios, 

credores, comunhão de direitos e situação de fato idêntica a todas as 

empresas, de forma que postulam o deferimento do reconhecimento de 

grupo econômico, formando-se o litisconsórcio inclusive como medida de 

economia, alegando que foram constituídas a partir da empresa 

MERCEARIA RODRIGUES LTDA, pelos sócios Osmar Rodrigues da Silva e 

Nair Feniman, que iniciou suas atividades, por meio da constituição das 

empresas de sociedades limitadas. Logo, com base no acervo probatório 

identifico a existência de Grupo Econômico de Fato, devido à igualdade de 

administradores e da notável ingerência de uma sociedade sobre a outra 

no âmbito financeiro, observando-se ainda que a administração central é 

conjunta e que em regra de plano de recuperação poderá ser comum a 

todas. Portanto, como as empresas requerentes estão contesto fático 

comum e, ademais, presentes os requisitos do art. 113 do NCPC, admito o 

processamento da ação recuperacional em litisconsórcio ativo, vale dizer, 

em consolidação substancial. Confira-se o entendimento do STJ no 

Recurso Especial 1144881/SC, caso em que a Corte Superior impôs como 

critério à configuração do Grupo Empresarial a confusão patrimonial. “3. O 

Tribunal de origem declarou que "é fato incontroverso nos autos que as 

três embargantes compartilham instalações, funcionários e veículos. Além 

disso, a fiscalização previdenciária relatou diversos negócios entre as 

empresas como empréstimos sem o pagamento de juros e cessão gratuita 

de bens, que denotam que elas fazem parte de um mesmo grupo 

econômico. O sócio-gerente da Simóveis, Sr. (...) tem um procuração que 

o autoriza a praticar atos de gerência em relação às outras empresas, 

sendo irmão do sócio-gerente delas. Ou seja, no plano fático não há 

separação entre as empresas, o que comprova a existência de um grupo 

econômico e justifica o reconhecimento da solidariedade entre as 

executadas/embargantes".4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c 

art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91, nos casos em que configurada, no plano 

fático, a existência de grupo econômico entre empresas formalmente 

distintas mas que atuam sob comando único e compartilhando 

funcionários, justificando a responsabilidade solidária das recorrentes 

pelo pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a 

remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente.” 

Por esse viés, entendo pertinente manter no polo ativo da presente 

Recuperação Judicial as empresas que se encontram em dificuldades 

econômicas, uma vez que RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE GRUPO 

ECONÔMICO DE FATO. 4. DA SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO 

DOS DADOS DAS DEMANDANTES E SEUS SÓCIOS NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO Destaca-se que, a dificuldade da sociedade 

empresária em recuperação judicial na obtenção de crédito na praça é 

uma situação inerente à sua crise financeira, o que não pode ser 

escondido do conhecimento público para avaliações de risco do mercado 

econômico, o qual tem como uma de suas principais ferramentas o serviço 

prestado pelas entidades administradoras de banco de dados e cadastros 

de inadimplentes. Logo, não se pode sacrificar os princípios da ordem 

econômica e financeira (art. 170 e seguintes da CF) em prol do interesse 

individual do empresário. O princípio da preservação da empresa se 

sujeita à ponderação ao lado de outros que buscam realizar a função 

social da empresa, o estímulo à atividade econômica e a publicidade de 

informações de interesse público, como o processo judicial e o cadastro 

de inadimplentes. Sendo assim, os protestos de títulos e apontamentos em 

cadastros de inadimplentes pelos credores são legítimos e as referidas 

informações se revestem de natureza pública, havendo interesse coletivo 

no sentido de que sejam mantidas, o que se justifica, ao menos, até que 

alterada a relação de direito material entre as partes, só alcançável com a 

aprovação pelos credores e a homologação pelo Juízo do Plano de 

Recuperação Judicial. Ademais, também não há risco à credibilidade da 

empresa requerente, porquanto a sua reputação comercial já resta 

afetada pelo ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Esse é o 

entendimento do TJMT e do STJ: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO 

DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUSTAÇÃO DOS 

EFEITOS DO PROTESTO E DAS NEGATIVAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DA EMPRESA E DE SEUS SÓCIOS – 

POSSIBILIDADE APENAS DEPOIS DE HOMOLOGADO O PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. Estando ausente a verossimilhança do direito 

invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 

300 do CPC, a manutenção do decisum que indeferiu a baixa do Protesto 
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existente junto ao Tabelionato de Protesto existente em nome da empresa 

Agravante e de seus sócios é medida que se impõe, enquanto não 

homologado o plano de recuperação judicial e a novação dos créditos. (AI 

53196/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016). 

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa 

que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a 

documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o 

processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de 

formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos 

créditos. [...] 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido. (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Diante dos fundamentos 

delineados, INDEFIRO este pedido. 5. DO DISPOSITIVO Por tais razões, 

com base no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho a 

pretensão contida na petição inicial e, consequentemente, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL das empresas 

MERCEARIA RODRIGUES LTDA e DA CRUZ E FENINAN LTDA ME, 

passando a determinar o que segue: a) Nomeio como ADMINISTRADORA 

JUDICIAL das recuperandas a empresa MEDIAPE – Mediação, Arbitragem 

e Recuperação de Empresas e Perícias LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.222.820/0001-99, com endereço 

Avenida Isaac Póvoas, nº 586, Sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, fone 

(65) 3322-9858, e-mail: contato@mediape.com.br, que deverá ser intimada 

pessoalmente com cópia da presente decisão, para dela tomar ciência e, 

em quarenta e oito (48) horas, dizer se aceita o encargo. Em caso positivo 

deverá assinar, na sede deste Juízo, o respectivo termo de compromisso, 

se comprometendo a fielmente desempenhar a função e todas as 

responsabilidades a ela inerentes, especialmente nos termos dos arts. 21, 

22, 23 e 33 da LRF. b) Fixo desde já, a sua remuneração em 2% do valor 

devido aos credores submetidos à Recuperação Judicial, atento aos 

limites previstos no art. 24, §5º, da LRF. b.1) Muito embora vem adotando, 

também na Recuperação Judicial, a prática da reserva de um percentual 

da remuneração fixada ao Administrador Judicial, a ser liberada ao final do 

processo, na hipótese em análise, considerando que mesmo aplicando-se 

valor superior ao previsto em lei, não se obteve um valor de honorários 

expressivo, razão pela qual entendo necessária a liberação de 100% 

sobre o total do valor fixado, sob pena da remuneração do Administrador 

Judicial não ser compatível com os valores pagos para os profissionais 

que atuam na área, ressaltando-se ainda, que a importância ora arbitrada, 

deverá ser paga em 24 (vinte quatro) parcelas mensais, levando-se em 

conta o prazo médio previsto para o encerramento de uma Recuperação 

Judicial; sem que a Administradora Judicial se exima da prestação de 

contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da LRF, sob pena 

de importar em desídia. b.2) O pagamento da aludida remuneração deverá 

ser efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade da 

Administradora Judicial, a ser informado por esta à empresa recuperanda, 

devendo ser comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação. 

c) Determino que, a empresa devedora apresente ao Administrador 

Judicial as contas demonstrativas mensais (balancetes) enquanto 

perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus 

administradores, bem como permita o amplo e irrestrito acesso do 

Administrador Judicial às instalações da empresa e a toda e qualquer 

documentação que se fizer necessária em decorrência deste 

procedimento. d) A empresa requerente deverá apresentar em Juízo o 

Plano de Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 

dias da publicação desta decisão e na forma prevista dos artigos 53 e 54, 

ambos da LRF, sob pena de convolação em falência. e) Determino a 

suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa devedora, 

na forma e nos termos das disposições do art. 6º da LRF, permanecendo 

os respectivos autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as 

ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da LRF e as relativas a 

créditos previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma Lei, competindo às 

empresas recuperandas comunicarem a suspensão aos Juízos 

competentes. f) Determino a comunicação, com cópia desta decisão, 

quanto ao deferimento do pedido de processamento da recuperação 

judicial das empresas MERCEARIA RODRIGUES LTDA e DA CRUZ E 

FENINAN LTDA ME às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e 

Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, assim como a 

comunicação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Justiça Federal); 

do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Justiça do Trabalho). g) 

De igual modo seja expedido ofício à Junta Comercial deste Estado, para 

que acresça, após o nome empresarial das recuperandas, a 

denominação: “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”. h) Determino o envio de 

Malote Digital, com cópia da presente decisão, para todos os Cartórios de 

Varas Cíveis da Justiça Estadual de Mato Grosso, comunicando 

igualmente o deferimento do processamento da Recuperação Judicial das 

empresas MERCEARIA RODRIGUES LTDA e DA CRUZ E FENINAN LTDA 

ME. i) Publique-se o edital de que trata o § 1º do art. 52 da Lei de 

Recuperação e Falência, devendo as recuperandas apresentarem a 

relação nominal dos credores em que se discrimine o valor atualizado e a 

classificação de cada crédito, em quarenta e oito (48) horas, arcando com 

as despesas de publicações, inclusive em jornal de grande circulação. j) 

Publicado o edital supracitado, os credores terão o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentarem as suas habilitações ao Administrador Judicial ou 

as suas divergências quanto aos créditos relacionados, competindo-lhes 

a exata observância da forma disposta no art. 7º, §1º, da LRF. k) Após 

verificação dos créditos deverá o administrador judicial, publicar edital 

contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contado do fim do prazo supramencionado, observando os termos do 

artigo 7º,§§1º e 2º da LRF. l) As devedoras ou seus sócios ou o Ministério 

Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de 

credores, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 8º LRF), a qual tramitará em 

apartado. m) Os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

manifestarem a sua objeção ao Plano de Recuperação Judicial da 

devedora, contados da publicação da relação de credores na exata forma 

do disposto no art. 55 da LRF. n) Em atenção ao inciso II, do art. 52, da 

LRF, dispenso da apresentação de certidões negativas de débito fiscal 

para que as devedoras exerçam suas atividades, ressalvada a exceção 

prevista no referido dispositivo, devendo ser acrescido, em todos os atos, 

contratos e documentos firmados pelas autoras, após o respectivo nome 

empresarial, a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, consoante 

prevê o art. 69 da LRF. o) As demandantes, desde a data de distribuição 

da presente recuperação judicial, não poderão alienar ou onerar bens ou 

direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida por 

este Juízo, depois de ouvido o Comitê de Credores, com exceção 

daqueles previamente relacionados no Plano de Recuperação Judicial, 

consoante dispõe o art. 66 da LRF. p) Fica vedada a venda ou retirada do 

estabelecimento da devedora dos bens de capital essenciais à atividade 

empresarial durante o prazo a que se refere o art. 4º, do art. 6º da LRF, 

conforme art. 49, § 3º do mesmo Diploma Legal. No mais, conforme 

fundamentado no ‘item 1’ da presente decisão, DEFIRO o parcelamento da 

taxa judiciária devida em 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, 

§ 6.º, do NCPC, vencendo a primeira no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da intimação desta decisão. Ressalte-se que, as prestações 

vencerão sempre nos mesmos dias (ou no primeiro dia útil seguinte) dos 

meses subsequentes posteriores à data do primeiro depósito (pagamento 

da primeira parcela da taxa judiciária). O não pagamento na data prevista 

implicará o vencimento antecipado das prestações restantes, devendo 

esta secretaria intimar o requerente para recolher o saldo integral da taxa 

judiciária, de uma única vez, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Deve a 

secretaria atentar-se para os termos da presente decisão, conferindo e 

certificando o recolhimento das parcelas. Digne-se esta secretaria a fazer 

as alterações necessárias no registro do feito junto ao sistema PJE, 

considerando a alteração do valor da causa para o montante de R$ 

1.079.023,88 (um milhão, setenta e nove mil, vinte e três reais e oitenta e 

oito centavos). Por fim, ADVIRTO que cabe pena de 02 (dois) a 04 

(quatro) anos de reclusão e multa, a quem sonegar ou omitir informações 

ou prestar informações falsas no processo de recuperação judicial, com o 

fim de induzir a erro o Juízo, o Ministério Público, os credores, a 

assembleia geral de credores, o Comitê ou o administrador judicial (artigo 
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171, da LRF). Abra-se vista ao Ministério Público. Várzea Grande/MT, 27 

de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 293566 Nr: 13561-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA RAMALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ABRIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face dos executados.

Determino a indisponibilidade do valor de R$8.350,51 quantia essa 

equivalente a totalidade do débito cobrado, nas contas bancárias em nome 

dos executados, acerca dos valores excedente ora bloqueado determino 

a liberação.

 Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325084 Nr: 21469-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELENA RITA DA SILVA, ROSALVO PAULA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3008-A/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 

2018, às 09h30min.

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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397655 Nr: 10098-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TEIXEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Conforme preleciona a exegese conjunta dos arts. 1.010, §3°, 1.011, I, e 

932, III, todos do CPC/2015, não é mais atribuição do Juízo de primeira 

instância conhecer da admissibilidade do recurso de apelação.

Desta feita, cumpra-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 303760 Nr: 24719-43.2012.811.0002

 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: ESPOLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA, OSVALDO 

SIMÕES SÉRIO, LUIZA WOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3008-A/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:OAB-MT 15436

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Espólio de 

Vicente Ferreira da Silva representado por seu inventariante Rosalvo 

Paula Silva em desfavor de José Januário de Oliveira, (,).POIS BEM. 

Compulsando os autos, denota-se que o pedido de chamamento à ordem 

merece prosperar, (..)ver qualquer pesquisa que entenda necessária junto 

aos órgãos competentes, tal como fez a União ao consultar a FUNAI (fls. 

92/93).Desse modo, entendo desnecessário para o deslinde da ação a 

apresentação do Estudo Cadastral da Área Rural.Superado o referido 

tema, CHAMO O FEITO À ORDEM para fazer as seguintes 

deliberações:1.Intime-se o Estado de Mato Grosso para tomar ciência da 

presente decisão e manifestar se tem interesse na presente ação, bem 

assim Intime-se o Município de Várzea Grande para manifestar se possui 

interesse no feito.2.Certifique-se o decurso do prazo sem apresentação 

de defesa, e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.3.Expeça-se 

mandado de citação para o confinante Lorenzo Reuter Neto, endereço 

indicado na alínea ‘b’ da fl. 162.4.DEFIRO o pedido de dispensa da citação 

do confinante Osvaldo Simões Sério, uma vez que o requerente trouxe 

aos autos documento idôneo demonstrando que o confinante e sua 

cônjuge não se opõem aos limites da área usucapienda (fl. 166).5.Abra-se 

vista ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 84220 Nr: 6327-02.2005.811.0002

 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: ELIZA MARIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOMINGOS NETO, IRMÃOS DOMINGOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO JACOB SANTANA 

SABINO - OAB:2918/MT, REGINA DA SILVA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 

10.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ S DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Autos n° 6327-02.2005.811.0002 Código 84220

Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste acerca da petição de 

fls.841/863.

Consigno que o mandado de intimação deverá ser acompanhado pela 

cópia da referida petição.

Após, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 546483 Nr: 13218-82.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES MOTOPEÇAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO CAPACETE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se o apensamento do presente feito aos autos de código 278207.

Cumpra-se, expedindo-o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418619 Nr: 21336-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DA COSTA VIANA, BENIRAL DO PRADO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PANTALEONA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 21336-52.2015.811.0002. Código 418619

Vistos.

À vista da petição de fls.65/66, expeça-se o respectivo mandado de 

citação do requerido.

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a distribuição, oficie-se à Central 

de Mandados, prosseguindo-se na forma determinada pela CGJ.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395168 Nr: 8534-22.2015.811.0002

 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: JOSÉ NILTON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - DR. GEORGE 

SALVADOR BRITO ALVES LIMA, CRM 5000 / RQE: 2076, indicou a data e 

local da perícia médica para o dia 21/AGOSTO/2018 (terça-feira) às 13:00 

horas na CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), na 

Rua Major Gama, nº 1174, Centro Sul, Cuiabá - MT, fones: 3623-2438 / 

3052-6018 - Secretária: ALAISSA (devendo o agendamento ser 

confirmado por telefone). O Periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de 

imagens, laudos médicos, histórico clínico) que porventura possam ser 

úteis na confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 546254 Nr: 13100-09.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISHING INDUSTRIA DE BARCOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:OAB MT 13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se o apensamento do presente feito aos autos de código 204687.

Cumpra-se, expedindo-o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 343475 Nr: 10651-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TAXI AÉREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:19689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora de que a Carta Precatória foi enviada para a 

comarca de Sorocaba-SP via malote digital na data de hoje. Devendo 

acompanhar e manifestar, quanto ao cumprimento da Carta Precatória, na 

comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 214189 Nr: 9506-36.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO CARLOS AUGUSTO ABREU DE 

CERQUEIRA, LUCIANE MRONZINSKI PERERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - 

OAB:6389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - OAB:OAB/MT 6389

 INTIMAÇÃO da nova representante para se manifestar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438757 Nr: 6122-84.2016.811.0002

 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: ANA PAULA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - DR. GEORGE 

SALVADOR BRITO ALVES LIMA, CRM 5000 / RQE: 2076, indicou a data e 

local da perícia médica para o dia 23/AGOSTO/2018 (quinta-feira) às 12:00 

horas na CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), na 

Rua Major Gama, nº 1174, Centro Sul, Cuiabá - MT, fones: 3623-2438 / 

3052-6018 - Secretária: ALAISSA (devendo o agendamento ser 

confirmado por telefone). O Periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de 

imagens, laudos médicos, histórico clínico) que porventura possam ser 

úteis na confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419129 Nr: 21577-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILLIN KEISY ALMEIDA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA 

GUIMENEZ CANO - OAB:MT 8.506-A

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 131/143 é tempestivo. Sendo 

assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte Requerida para apresentar 

Contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 293566 Nr: 13561-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA RAMALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ABRIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos, em correição.
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Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 491501 Nr: 8939-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13288

 Vistos em correição.

 Primeiramente, indefiro o pedido de efeito suspensivo aos embargos, uma 

não haver informação que a execução em apenso está devidamente 

garantida por penhora depósito ou caução, conforme exigência prevista 

no art. 919, § 1°, do CPC.

 No tocante ao pedido de tutela de urgência, não se vislumbra, neste juízo 

perfunctório, probabilidade no direito alegado, em razão de inexistir 

qualquer nulidade, vislumbrada em caráter liminar, a demonstrar qualquer 

mácula no título executivo extrajudicial, o que demonstraria, a 

probabilidade de seu direito.

Ainda, é necessário registrar que a mera alegação de que a manutenção 

dos efeitos do protesto implicaria ao embargante restrições negociais é 

insuficiente para o deferimento da tutela de urgência pretendida, já que 

não se mostra suficiente a demonstrar, nesta quadra de cognição, perigo 

de dano.

 Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência, já que ausentes os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

 Intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 29 de março de 2018.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386691 Nr: 3114-36.2015.811.0002

 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: GABRIEL PERETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca da proposta de honorários periciais apresentada pelo 

perito nomeado (art. 465, § 3º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302140 Nr: 22922-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANE PRIMA DA FONSECA, EDSON ABREU 

XAVIER, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779, EDSON ABREU XAVIER - OAB:4915/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando a substituição do síndico nos autos principais (Id. 23921), 

aguarde-se decurso de prazo do síndico substituído para a prestação de 

contas de sua atividade.

Após, intime-se o novo Síndico para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da regularidade da prestação de contas, requerendo 

o que entender de direito.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 317465 Nr: 13824-86.2013.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DE JESUS GODOY, BENEDITO 

GONÇALO PINTO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297174 Nr: 17590-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - Q.17

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Primeiramente, tendo em vista a qualificação da ocupante do imóvel em 

questão, determino a sua inclusão no polo passivo da ação, conforme 

certidão de fls. 48.

No mais, considerando que, a parte ré fora devidamente citada e deixou 

de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (fl. 49), DECRETO 

SUA REVELIA.

Todavia, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, e no 

caso entendo que os documentos juntados aos autos não são suficientes 

para o julgamento do feito, motivo pelo qual faculto à parte autora a 

produção de provas.

 Deste modo, intime-se o autor para que especifique as provas que 

pretende produzir, justificando-as, no prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, cerifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 

2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 526473 Nr: 2274-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA NEIDE DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO DE SOUZA 

PIZATTO - OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549

 Vistos, em correição.

Compulsionando os presentes autos, verifico que a requerente alega ser 

credor do valor de R$ 9.208,75 reais, valor este atualizado até a data de 

26.01.2018, conforme fls. 05.
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 Portanto, no presente caso verifica-se a discordância referente aos 

termos do artigo 9º, II, da Lei 11.105/05, a qual dispõe que o valor do 

crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

ou da convolação da falência.

 Desta forma, intime-se o requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos o cálculo atualizado até a data de convolação da 

falência.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, após 

vindo-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527996 Nr: 3136-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANEIDE CIRLENE DE LIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Silvaneide Cirlene de Lira, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 317465 Nr: 13824-86.2013.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DE JESUS GODOY, BENEDITO 

GONÇALO PINTO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Visto.

Em consulta ao nome das partes no sistema integrado Apolo, verifico que 

tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca “AÇÃO DE 

USUCAPIÃO”, Código 250807, tendo como objeto o imóvel descrito nesta 

ação.

 A teor do que dispõe o artigo 55, do Novo Código de Processo Civil, 

reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido 

ou a causa de pedir, não havendo dúvidas acerca da existência de 

conexão entre a presente e a ação mencionada alhures, sendo 

aconselhável o julgamento conjunto das demandas, com o fim de se evitar 

decisões conflitantes.

Não há, outrossim, qualquer dúvida acerca da prevenção do Juízo da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, uma vez que, conforme a previsão do artigo 59 

do Novo CPC, “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento 

o juízo”.

 Assim, a mencionada ação de usucapião foi distribuída em 26/10/2010, ao 

passo que a presente foi distribuída em 24/06/2013.

Por todo o exposto, reconheço a conexão entre as ações e, a fim de 

garantir julgamentos uniformes determino a reunião dos processos, 

devendo estes autos, serem remetidos ao Juízo da 1ª Vara Cível desta 

Comarca em razão da prevenção, com a devida baixa e anotações 

pertinentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006840-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA DE ALMEIDA RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Inicialmente, verifico que não há preliminares a serem analisadas. 

As partes são 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006849-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES PARAGUASSU (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, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006916-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DO ESPIRITO SANTO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006919-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319 e 320 do 

NCPC), de modo que DETERMINO ao procurador da parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando nos autos cópia do 

indeferimento administrativo, qual é imprescindível para o prosseguimento 

do feito. Decorrido o prazo, cumprida, ou não, a diligência, tornem os autos 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008160-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 100551 Nr: 8133-38.2006.811.0002

 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): MARLON LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, MARCELO ALEXANDRE COSTA - OAB:16343/E

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo 

extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, bem como em honorários advocatícios, conforme 

consignado no despacho citatório.

 Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 320616 Nr: 17019-79.2013.811.0002

 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: A C DE ALMEIDA & CIA LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE-MT, SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZE 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, A C 

DE ALMEIDA & CIA LTDA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZE GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL - OAB:, 

ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - OAB:201996/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a decisão de fls. 414 e verso, que acolheu em parte a 

impugnação ao valor da causa e fixou o valor de R$ 139.167,98 (cento e 

trinta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), 

determino a retificação do valor da causa na capa dos autos, bem como a 

intimação da parte autora para recolher a diferença das custas judiciais, 

no prazo de 10 dias, para que se dê prosseguimento no feito.

Outrossim, oportunizo a parte autora/reconvinda, no mesmo prazo, a 

apresentar nos autos segunda via da contestação ofertada às fls. 

396/409, vez que parte dela encontra-se ilegível.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 438555 Nr: 5999-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARVALHO ALVES 

GONÇALVES - OAB:20769/O, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE 

LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521, 

MARCELO GUIMARAES MAROTTA - OAB:10856, PAULO RICARDO 

RODRIGUES - OAB:13503/MT, Vinicius Eduardo Lima Pires de 

Miranda - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, julgo 

procedente, em parte, o pedido formulado nos presentes embargos à 

execução de sentença e, por consequência, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte Embargada, nas custas e 
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despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 85 §8º, 

observado o disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, 

Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).Segundo o teor do art. 496, § 3º, 

inciso II, do NCPC, resta dispensável o encaminhamento do feito ao 

segundo grau de jurisdição para reexame necessário da sentença. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o desfecho nos autos principais, 

desapensem-se e aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de 

execução deste julgado, relativamente à sucumbência. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 453588 Nr: 13471-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, julgo 

procedente, em parte, o pedido formulado nos presentes embargos à 

execução de sentença e, por consequência, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte Embargada, nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 85 §8º, 

observado o disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, 

Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).Segundo o teor do art. 496, § 3º, 

inciso II, do NCPC, resta dispensável o encaminhamento do feito ao 

segundo grau de jurisdição para reexame necessário da sentença. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o desfecho nos autos principais, 

desapensem-se e aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de 

execução deste julgado, relativamente à sucumbência. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 212906 Nr: 8390-92.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DE ALMEIDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249895 Nr: 9296-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Carli - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Município de Várzea Grande opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Elson Gomes da Costa, 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$ 759,62 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 

04/11/2005 a 04/11/2010, 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$ 759,62 

ao contrário dos valores do salário base assinalados nas fichas 

financeiras de fls. 290/299.

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.

De igual modo, tratando-se de honorários em valor certo (R$ 1.500,00), 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 08/06/2016, fl. 246.

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.: 401630 Nr: 12183-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORELLO - 

OAB:112569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, julgo 
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procedente, em parte, o pedido formulado nos presentes embargos à 

execução de sentença e, por consequência, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte Embargada, nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 85 §8º, 

observado o disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, 

Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).Segundo o teor do art. 496, § 3º, 

inciso II, do NCPC, resta dispensável o encaminhamento do feito ao 

segundo grau de jurisdição para reexame necessário da sentença. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o desfecho nos autos principais, 

desapensem-se e aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de 

execução deste julgado, relativamente à sucumbência. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 438974 Nr: 6271-80.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDES DE ASSIS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, julgo 

procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução de 

sentença e, por consequência, acolho-os extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para determinar que, para fins da execução nos autos em 

apenso, seja pago calculando nos moldes do comando ora proferido. A 

parte credora deverá, pois, apresentar nos autos principais novo cálculo 

nos termos desta decisão.A parte embargada é beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita, desta forma, isento-a das custas 

processuais. Todavia, condeno-a aos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, correspondente ao 

proveito econômico obtido (inc. I do § 3º do art. 85 do NCPC), 

suspendendo, contudo, a cobrança, em face da assistência judiciária 

gratuita deferida no processo principal (art. 98, § 3º do NCPC), bem como 

vedando a sua imediata compensação com o crédito objeto do processo 

executório.Segundo o teor do art. 496, § 3º, do NCPC, resta dispensável o 

encaminhamento do feito ao segundo grau de jurisdição para reexame 

necessário da sentença. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

desfecho nos autos principais, desapensem-se e aguarde-se por até 10 

(dez) dias requerimento de execução deste julgado, relativamente à 

sucumbência. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Nada sendo postulado, 

arquivem-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 400696 Nr: 11713-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, julgo 

procedente, em parte, a fim de reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e, por consequência, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte Embargada, nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 85 §8º, observado o 

disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).Segundo o teor do art. 496, § 3º, inciso II, do 

NCPC, resta dispensável o encaminhamento do feito ao segundo grau de 

jurisdição para reexame necessário da sentença. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o desfecho nos autos principais, desapensem-se e 

aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de execução deste 

julgado, relativamente à sucumbência. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 389994 Nr: 5307-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE SAUDE DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Siquerira da Costa - 

OAB:3205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOEMIA MARIA DE LACERDA 

SCHURTZ - OAB:OAB-GO 4606

 Vistos,

Recebo os embargos de declaração, pois satisfeitos os requisitos de 

admissibilidade para tanto. No mérito, acolho-os, em parte, da leitura das 

razões recursais apresentadas pela parte Embargante constata-se que se 

insurge com o instituto da coisa julgada vez que restou consignado o 

termo inicial da atualização a data da prolação da sentença (05/08/2009), 

o que foi observado no cálculo exequendo, com a incidência tão somente 

de correção monetária.

Sobre o tema considerando tratar-se de dívida de natureza não tributária, 

observará 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, 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 22/02/2012, fl. 75 (apenso).

Incabível, ainda, falar-se que a alteração do termo inicial e dos 

consectários legais, conforme realizado alhures, incorreria em reformatio 

“in pejus” do Município, haja vista que, por se tratarem os consectários 

legais de matéria de ordem pública, patente resta a possibilidade da sua 

alteração para adequá-los à ordem jurídica vigente, pelo que o faço, neste 

momento processual, de ofício.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 315508 Nr: 11834-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE DOS SANTOS, IONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:5.246/MT

 Vistos,

O mecanismo da exceção ou objeção de pré-executividade é criação 

doutrinária e jurisprudencial concebida com a finalidade de proporcionar 

ao executado, independentemente de constrição patrimonial, a 

possibilidade de opor determinadas matérias que, por sua natureza 

pública, não precisariam ser alegadas em impugnação, sendo 

cognoscíveis de ofício pelo juiz.

Em princípio, esse mecanismo serviu para que o devedor alegasse, em 

seu proveito, matérias de ordem pública que deveriam ser conhecidas de 

ofício. A doutrina e a jurisprudência, todavia, vêm conferindo ao incidente 

uma extensão maior do que a concebida originalmente, possibilitando que 

matérias cujo exame pudesse ser feito de plano pelo juiz, sem 
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necessidade de produção de provas não documentais, fossem 

alcançadas pelo referido incidente. Por esse entendimento tem trilhado o 

Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM. EXISTÊNCIA DE 

PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA 

MATÉRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. Registrada 

no acórdão recorrido a comprovação de que os valores bloqueados são 

provenientes do repasse de verba pública para a realização do serviço 

público, donde absolutamente impenhoráveis (art. 649, inc. IX, do CPC), 

inviável, neste momento processual, a análise do quanto requerido pela 

parte, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A exceção de pré-executividade é 

cabível quando puder o julgador chegar a determinada conclusão com 

documentos acostados aos autos sem a necessidade de dilação 

probatória, o que se mostra evidente no caso em apreço. 3. A análise da 

suficiência ou não das provas pré-constituídas não é possível em sede de 

recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no 

AResp 105.471/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 

9/3/2012; AgRg no AREsp 306.467/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe de 29/10/2013; AgRg no AREsp 353.250/AL, Rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/9/2013.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 429.474/RJ, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

19/11/2015, DJe 04/12/2015).

Súmula 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução 

fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”.

A matéria levantada pela excipiente (impenhorabilidade dos valores 

bloqueados judicialmente) pode ser apreciada independentemente de 

dilação probatória, sendo certa a possibilidade de seu reconhecimento de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Contudo, apesar do tipo de pretensão formulada pela excipiente poder se 

deduzida por meio da exceção de pré-executividade, razão não lhe 

assiste ao afirmar a impenhorabilidade dos valores bloqueados à fl. 24, 

oriundos de empréstimo.

Consigne-se que o ato de realização da constrição coaduna-se com a 

finalidade precípua do processo de execução, correspondente a atingir o 

patrimônio do devedor com o escopo de satisfação do crédito perseguido. 

E, como se sabe, quando da efetivação de empréstimos bancários, 

embora o solicitante seja obrigado a restituir a quantia que lhe é 

emprestada, acrescida de juros convencionais, no ato da celebração do 

contrato, tal quantia é incorporada ao patrimônio do solicitante, que pode 

fazer uso do dinheiro para qualquer finalidade.

Ademais, a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil deve 

ser analisada a partir dos valores existentes na conta objeto de 

constrição, com análise dos extratos bancários, uma vez que a proteção 

recai sobre a natureza dos depósitos existentes, e não sobre a conta em 

si mesma.

Desse modo, no caso dos autos, não há que se falar em 

impenhorabilidade do valor atingido pelo bloqueio judicial, motivo pelo qual 

deve ser mantida a indisponibilidade da quantia bloqueada.

Feitas essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade e 

mantenho o bloqueio realizado nos autos. Sem incidência de custas. 

Intimem-se, inclusive a parte Exequente para que diga quanto ao 

prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 24622 Nr: 407-96.1995.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMAQUINAS EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, JAIR AUGUSTO PINCEGHER, MARIA CARMELITA 

PINCEGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LUIZ GALLO-Proc - 

OAB:6677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BLANCHE DE 

ALMEIDA MIGUÉIS - OAB:OAB/MT6974, FAUSTO LUIZ REZENDE DE 

AQUINO - OAB:11.232

 Vistos,

 Opostos os Embargos de Declaração e, diante da eventualidade de 

empregar-se efeito modificativo à decisão, nos termos do artigo 1.023, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil, ouça-se a embargada, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005014-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE PINHO GOMES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Em que pese a manifestação retro da parte Autora, e sendo a 

juntada do indeferimento administrativo imprescindível para o 

prosseguimento do feito, reitere-se a intimação ao procurador da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando nos 

autos cópia do indeferimento administrativo. Decorrido o prazo, cumprida, 

ou não, a diligência, tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006872-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

impetrado por Willian Marcos Vasconcelos em face da autoridade 

apontada como coatora o Diretor do 5º Ciretran do Detran-MT. Pretende a 

parte Impetrante o licenciamento do veículo sem o pagamento das multas, 

com apoio nos documentos anexados. Pois bem. Como se sabe, para a 

concessão é necessário a presença de dois requisitos, consistentes no 

fumus boni juris e no periculum in mora, definidos pelo eminente Hely 

Lopes Meirelles como a “relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao 

direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito”. No 

caso dos autos, verifica-se a ilegalidade na negativa do licenciamento do 

veículo uma vez que não é possível condicionar o pagamento da multa ao 

licenciamento do veículo sob pena de impor restrição ao direito de 

propriedade além do permitido, o que, notadamente, significa violação ao 

princípio da legalidade. Com relação ao periculum in mora, resta induvidoso 

que a demora no licenciamento importará sério e gravoso dano a parte 

Impetrante porquanto não poderá sequer circular com o veículo, finalidade 

precípua do mesmo. A propósito, a Fazenda Pública possui os 

mecanismos próprios para a cobrança da multa não podendo restringi-la a 

ponto de não permitir o licenciamento do veículo pendente de débitos. 

Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009, e sem prejuízo de revogação posterior, defiro a liminar para 

o licenciamento do veículo CLIO/RENAULT, 2009/2010, PLACA NPD 

1307/MT, independentemente do recolhimento das multas porventura 

existentes, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial. 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). 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). 

Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista ao Ministério 

Público para sua manifestação, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. 

Com ou sem parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para 

decisão (art. 12). Servirá a presente como mandado e ofício, devendo ser 

cumprida pela própria parte Impetrante, juntando aos autos cópia do 

protocolo junto ao órgão responsável no prazo de 48 horas. Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 503 de 581



Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006848-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE KELLY DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça requerida. Trata-se de requerimento 

de antecipação da tutela visando à concessão liminar para que se efetue 

a progressão funcional/enquadramento no nível e classe de acordo com o 

tempo de serviço e qualificação (6-C), ou proceda a imediata análise do 

requerimento administrativo. Em análise preliminar, tratando-se de tutela de 

urgência o Juiz deverá aferir a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo para conceder ou não a liminar (artigo 300 do Código de 

Processo Civil). Ocorre que, neste momento processual, inviável se 

vislumbrar a plausibilidade das razões da parte Autora, considerando, 

sobretudo, a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada, em razão 

de expressa vedação contida na Lei 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o 

deferimento de medida que implique em "reclassificação ou equiparação 

de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza". No caso dos presentes 

autos, entendo que seja um pouco temerário reconhecer a presença do 

periculum in mora em favor da parte Autora, já que caso a demanda venha 

ser improcedente, o erário público pode sofrer danos irreversíveis, eis que 

os vencimentos eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua 

natureza alimentar, são irrepetíveis. Por outro lado, a providência 

requerida em sede de liminar esgota o objeto da ação, o que encontra 

óbice na legislação, óbice este que no caso concreto não merecer ser 

transposto por não haver justificativa razoável nesse sentido, pois 

nenhuma lesão grave poderá sofrer a parte Autora caso tenha de 

aguardar o julgamento final de lide - o que não aconteceria, por exemplo, 

se a liminar versasse sobre questões de saúde. Portanto, a priori, a 

medida liminar requerida implica em óbice legal, podendo ser concedida 

apenas por meio de sentença de mérito, com cognição plena e exauriente. 

No tocante a demora na análise do requerimento administrativo junto ao 

Município de Várzea Grande, estão presentes os requisitos à concessão 

parcial da medida liminar, para que a autoridade responda ao pleito de 

progressão funcional de forma definitiva. No caso concreto, a omissão da 

Administração já se estende há tempos, valendo ressaltar que a parte 

Autora alega que protocolou o requerimento administrativo em 19/05/2014 

e até o presente momento não obteve resposta, em evidente afronta à 

eficiência e à duração razoável do processo. Presente, portanto, o 

fundamento relevante, o perigo na demora reside no prejuízo diário que 

vem sofrendo a parte Autora com a omissão estatal. Assim, defiro, em 

parte, a medida liminar pleiteada para determinar que a parte Ré responda 

definitivamente ao requerimento administrativo no prazo de dez dias da 

presente decisão. Intime-se o a parte Ré desta decisão. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se a 

parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006848-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE KELLY DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça requerida. Trata-se de requerimento 

de antecipação da tutela visando à concessão liminar para que se efetue 

a progressão funcional/enquadramento no nível e classe de acordo com o 

tempo de serviço e qualificação (6-C), ou proceda a imediata análise do 

requerimento administrativo. Em análise preliminar, tratando-se de tutela de 

urgência o Juiz deverá aferir a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo para conceder ou não a liminar (artigo 300 do Código de 

Processo Civil). Ocorre que, neste momento processual, inviável se 

vislumbrar a plausibilidade das razões da parte Autora, considerando, 

sobretudo, a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada, em razão 

de expressa vedação contida na Lei 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o 

deferimento de medida que implique em "reclassificação ou equiparação 

de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza". No caso dos presentes 

autos, entendo que seja um pouco temerário reconhecer a presença do 

periculum in mora em favor da parte Autora, já que caso a demanda venha 

ser improcedente, o erário público pode sofrer danos irreversíveis, eis que 

os vencimentos eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua 

natureza alimentar, são irrepetíveis. Por outro lado, a providência 

requerida em sede de liminar esgota o objeto da ação, o que encontra 

óbice na legislação, óbice este que no caso concreto não merecer ser 

transposto por não haver justificativa razoável nesse sentido, pois 

nenhuma lesão grave poderá sofrer a parte Autora caso tenha de 

aguardar o julgamento final de lide - o que não aconteceria, por exemplo, 

se a liminar versasse sobre questões de saúde. Portanto, a priori, a 

medida liminar requerida implica em óbice legal, podendo ser concedida 

apenas por meio de sentença de mérito, com cognição plena e exauriente. 

No tocante a demora na análise do requerimento administrativo junto ao 

Município de Várzea Grande, estão presentes os requisitos à concessão 

parcial da medida liminar, para que a autoridade responda ao pleito de 

progressão funcional de forma definitiva. No caso concreto, a omissão da 

Administração já se estende há tempos, valendo ressaltar que a parte 

Autora alega que protocolou o requerimento administrativo em 19/05/2014 

e até o presente momento não obteve resposta, em evidente afronta à 

eficiência e à duração razoável do processo. Presente, portanto, o 

fundamento relevante, o perigo na demora reside no prejuízo diário que 

vem sofrendo a parte Autora com a omissão estatal. Assim, defiro, em 

parte, a medida liminar pleiteada para determinar que a parte Ré responda 

definitivamente ao requerimento administrativo no prazo de dez dias da 

presente decisão. Intime-se o a parte Ré desta decisão. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se a 

parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006719-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REUZA MARIA MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 
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por Reuza Maria Morais em face da autoridade apontada como coatora o 

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande e Prefeita Municipal de Várzea Grande-MT. Pretende a 

parte Impetrante que seja concedida nova abertura de prazo para 

apresentação dos documentos exigidos para a posse no concurso 

público. Passo a decidir. A questão colocada pela Impetrante necessita de 

contraditório, a fim de que se possa melhor analisar e decidir a respeito, 

posto que a abertura de novo prazo para a apresentação dos documentos 

exigidos para a posse no concurso público é ato atribuição exclusiva do 

órgão público competente. Além disso, ainda que, apenas a título de 

argumentação, se considerasse configurada a relevância do fundamento 

da impetração, não há de se falar em perigo da demora, pois não há risco 

ao resultado útil do processo, e esta ação tem processamento 

diferenciado e célere, portanto, a eficácia de eventual sentença de 

concessão da segurança estará integralmente preservada. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003217-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE LIMA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, ELSON DE LIMA AMORIM propôs “ação de obrigação de fazer 

(com cumprimento de preceito fundamental) c/c pedido de tutela de 

urgência”, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando que é portador de carcinoma basocelular, 

doença grave e em estado avançado, necessitando do uso do 

medicamento vismodegibe, com urgência, com apoio, nos documentos em 

anexo. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para 

análise e parecer. Pedido de antecipação de tutela foi indeferido. 

Contestação do Estado de Mato Grosso alegando como preliminar a 

ausência de interesse processual. Defesa do Município de Várzea Grande 

sem preliminares. Impugnação às contestações. 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 

a ação é improcedente. De acordo com o teor do art. 196, da CF, 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 igualitário às ações e serviços para proteção e 

recuperação. Nota-se desse dispositivo que o direito público subjetivo à 

saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 

generalidade das pessoas, traduzindo-se num bem jurídico 

constitucionalmente tutelado. Portanto, deve o poder público, velar por sua 

integridade, incumbindo-lhe formular e implementar políticas sociais e 

econômicas que visem garantir aos cidadãos o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar (STF, AgR 

393175/RS – Min. Celso de Mello – j. 12.12.2006) - destaquei. Os 

documentos que instruem o pleito, como já mencionado, comprovam que a 

parte autora apresenta quadro com indicação médica para utilização do 

medicamento descrito na inicial. Contudo, como bem esclarecido pelo 

parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, o medicamento pleiteado não 

é fornecido pelo SUS, além disso, a parte autora não comprovou que o 

caso é suficientemente grave a ponto de justificar eventual 

desconsideração do procedimento administrativo, o que seria, inclusive, 

anti-isonômico. Pontue-se, que não restou demonstrada nos autos 

nenhuma evidência de que o requerido lhe tenha negado atendimento, de 

modo que impor ao Estado e ao Município a obrigação de providenciar 

atendimento prioritário à autora, sem a comprovação da necessidade 

desse atendimento imediato, seria desrespeitar os programas de 

distribuição criados pela Administração Pública, com vistas à preservação 

do equilíbrio da saúde pública, como já salientado inúmeras vezes pelo 

Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande em outras 

contestações apresentadas em diversos feitos. Em casos semelhantes, 

assim se posicionou a jurisprudência “mutatis mutandis”: “SAÚDE. 

Cateterismo e artroplastia. Alegação de urgência insuficiente para 

conceder a preferência pretendida pela autora em relação aos demais 

pacientes que se encontram na fila de espera para a cirurgia. Sentença 

que julgou a ação procedente. Recurso provido.” (TJ/SP – Décima Câmara 

de Direito Público – AC n. 121221220128260071, Rel. Antônio Carlos 

Villen, j. 19.8.2013, p. 22.8.2013). “SAÚDE. Pretensão ao agendamento de 

exame médico endoscopia -. Alegação de urgência insuficiente para 

conceder a preferência pretendida pelo autor em relação aos demais 

pacientes que se encontram na fila de espera para o exame médico. 

Sentença que julgou a ação procedente. Recurso provido.” (TJ/SP – 

Décima Câmara de Direito Público - AC – n. 299398920128260071, Rel. 

Antônio Carlos Villen, j. 4.11.2013, p. 7.11.2013). Como se vê, não 

comprovada a necessidade de atendimento prioritário, tampouco a 

omissão do requerido no atendimento administrativo, não merece 

acolhimento o pedido formulado na inicial. Diante do exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido contido na inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais. 

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. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009359-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, JOSÉ DA SILVA propôs “ação de obrigação de fazer com pedido 

de tutela provisória de urgência”, em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando que é portador de fibrose 

pulmonar idiopática (CID 10 – J 84.1), necessitando com urgência do 

fornecimento do medicamento esbriet 267mg, com apoio, nos documentos 

em anexo. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 

para análise e parecer. Pedido de antecipação de tutela foi indeferido. 

Contestação do Município de Várzea Grande sem preliminar. Em sua 

defesa o Estado de Mato Grosso alegou preliminar, bem como pugnou pela 

improcedência do feito. Impugnação às contestações. 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 

a ação é improcedente. De acordo com o teor do art. 196, da CF, 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 igualitário às ações e serviços para proteção e 
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recuperação. Nota-se desse dispositivo que o direito público subjetivo à 

saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 

generalidade das pessoas, traduzindo-se num bem jurídico 

constitucionalmente tutelado. Portanto, deve o poder público, velar por sua 

integridade, incumbindo-lhe formular e implementar políticas sociais e 

econômicas que visem garantir aos cidadãos o acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar (STF, AgR 

393175/RS – Min. Celso de Mello – j. 12.12.2006) - destaquei. Os 

documentos que instruem o pleito, como já mencionado, comprovam que a 

parte autora apresenta quadro com indicação médica para utilização do 

medicamento descrito na inicial. Contudo, como bem esclarecido pelo 

parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, o medicamento pleiteado não 

é fornecido pelo SUS, além disso, a parte autora não comprovou que o 

caso é suficientemente grave a ponto de justificar eventual 

desconsideração do procedimento administrativo, o que seria, inclusive, 

anti-isonômico. Pontue-se, que não restou demonstrada nos autos 

nenhuma evidência de que o requerido lhe tenha negado atendimento, de 

modo que impor ao Estado e ao Município a obrigação de providenciar 

atendimento prioritário à autora, sem a comprovação da necessidade 

desse atendimento imediato, seria desrespeitar os programas de 

distribuição criados pela Administração Pública, com vistas à preservação 

do equilíbrio da saúde pública, como já salientado inúmeras vezes pelo 

Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande em outras 

contestações apresentadas em diversos feitos. Em casos semelhantes, 

assim se posicionou a jurisprudência “mutatis mutandis”: “SAÚDE. 

Cateterismo e artroplastia. Alegação de urgência insuficiente para 

conceder a preferência pretendida pela autora em relação aos demais 

pacientes que se encontram na fila de espera para a cirurgia. Sentença 

que julgou a ação procedente. Recurso provido.” (TJ/SP – Décima Câmara 

de Direito Público – AC n. 121221220128260071, Rel. Antônio Carlos 

Villen, j. 19.8.2013, p. 22.8.2013). “SAÚDE. Pretensão ao agendamento de 

exame médico endoscopia -. Alegação de urgência insuficiente para 

conceder a preferência pretendida pelo autor em relação aos demais 

pacientes que se encontram na fila de espera para o exame médico. 

Sentença que julgou a ação procedente. Recurso provido.” (TJ/SP – 

Décima Câmara de Direito Público - AC – n. 299398920128260071, Rel. 

Antônio Carlos Villen, j. 4.11.2013, p. 7.11.2013). Como se vê, não 

comprovada a necessidade de atendimento prioritário, tampouco a 

omissão do requerido no atendimento administrativo, não merece 

acolhimento o pedido formulado na inicial. Diante do exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido contido na inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais. 

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. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NALON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672/O 

(ADVOGADO)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

OLINDA REGNIERO NALON (REPRESENTADO)

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: 1001419-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSIO DIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAUZIRA DE SOUZA MAZZUCHETTI OAB - 962.948.411-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1002842-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDA DE SOUZA SILVA OAB - 383.646.701-15 (REPRESENTANTE)

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 Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que sofreu AVC hemorrágico, necessitando ser transferido 

imediatamente para UTI, com urgência. O Requerido Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação, alegando como preliminar a ausência de 

interesse processual. O Município de Várzea Grande em sua defesa 

alegou como preliminar a perda de objeto, bem como 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). A princípio, rejeito a preliminar de perda do objeto 

suscitada pelo Município de Várzea Grande, pois a parte ré não agiu 

voluntariamente e, sim compelido judicialmente a atender ao pedido 

realizado pela parte autora. Quanto a preliminar de falta de interesse 

processual suscitada pelo Estado de Mato Grosso, entendo que o 

interesse processual da parte autora, refletido no trinômio necessidade, 

utilidade e adequabilidade, é patente na causa. 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 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 
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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: 1001417-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON SANTANA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE SANTANA PEREIRA OAB - 030.410.961-45 (REPRESENTANTE)

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 Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que foi vítima de acidente, sendo encaminhado para o 

Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, necessitando ser transferido 

imediatamente para UTI, com urgência. O Requerido Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação, alegando como preliminar a ausência de 

interesse processual. O Município de Várzea Grande em sua defesa 

alegou como preliminar a perda de objeto, bem como 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). A princípio, rejeito a preliminar de perda do objeto 

suscitada pelo Município de Várzea Grande, pois a parte ré não agiu 

voluntariamente e, sim compelido judicialmente a atender ao pedido 

realizado pela parte autora. Quanto a preliminar de falta de interesse 

processual suscitada pelo Estado de Mato Grosso, entendo que o 

interesse processual da parte autora, refletido no trinômio necessidade, 

utilidade e adequabilidade, é patente na causa. 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 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: 1002807-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DOS SANTOS 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 Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que apresenta diagnóstico de dispneia aos mínimos esforços 

associada a tosse com alteração do aspecto, necessitando ser 

transferido imediatamente para UTI, com urgência. O Requerido Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação, alegando como preliminar a 

ausência de interesse processual. O Município de Várzea Grande em sua 

defesa alegou como preliminar a perda de objeto, bem como 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). A princípio, rejeito a preliminar de perda do objeto 

suscitada pelo Município de Várzea Grande, pois a parte ré não agiu 

voluntariamente e, sim compelido judicialmente a atender ao pedido 

realizado pela parte autora. Quanto a preliminar de falta de interesse 

processual suscitada pelo Estado de Mato Grosso, entendo que o 

interesse processual da parte autora, refletido no trinômio necessidade, 

utilidade e adequabilidade, é patente na causa. 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 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: 1002044-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MANOEL MAGALHAES SALU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES DE MELO OAB - 020.882.511-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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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 deu entrada no Pronto-socorro Municipal de Várzea Grande, 

estando em pós-operatório de traumatismo cranioencefálico grave, 

necessitando ser transferido imediatamente para UTI, com urgência. O 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando 

como preliminar a ausência de interesse processual. O Município de 

Várzea Grande em sua defesa alegou como preliminar a perda de objeto, 

bem como 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). A 

princípio, rejeito a preliminar de perda do objeto suscitada pelo Município de 

Várzea Grande, pois a parte ré não agiu voluntariamente e, sim compelido 

judicialmente a atender ao pedido realizado pela parte autora. Quanto a 

preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Estado de Mato 

Grosso, entendo que o interesse processual da parte autora, refletido no 

trinômio necessidade, utilidade e adequabilidade, é patente na causa. 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 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: 1002590-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE NOVAES DE ARAGAO (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 Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que deu entrada no Pronto-socorro Municipal de Várzea Grande, 

com diagnóstico de embolia pulmonar com menção de cor fulmunale 

agudo, necessitando ser transferido imediatamente para UTI, com 

urgência. O Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação, 

alegando como preliminar a ausência de interesse processual. O Município 

de Várzea Grande em sua defesa alegou como preliminar a perda de 

objeto, bem como 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). A 

princípio, rejeito a preliminar de perda do objeto suscitada pelo Município de 

Várzea Grande, pois a parte ré não agiu voluntariamente e, sim compelido 

judicialmente a atender ao pedido realizado pela parte autora. Quanto a 

preliminar de falta de interesse processual suscitada pelo Estado de Mato 

Grosso, entendo que o interesse processual da parte autora, refletido no 

trinômio necessidade, utilidade e adequabilidade, é patente na causa. 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 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: 1003351-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE SOUZA CAMPOS (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 Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que apresenta retinopatia diabética proliferativa grave em ambos 

os olhos, necessitando com urgência da realização do procedimento de 

vitrectomia posterior em OE e 05 (cinco) sessões de fotocoagulação laser 

em OD. O Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação sem 

preliminares, bem como informou como informou o cumprimento da 

decisão. O Município de Várzea Grande deixou decorrer o prazo sem 

apresentação de sua defesa. 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 realização do procedimento de vitrectomia posterior em 

OE e 05 (cinco) sessões de fotocoagulação laser em OD. 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002252-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. PECAS PARA BICICLETAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSITA ANTUNES PRESTES JASPER (EXECUTADO)

ANDRIO PRESTES JASPER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado 

pela extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente (Id nº 12165929). Posto isso, julgo extinta a execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, bem como 

em honorários advocatícios. Autorizo o levantamento de eventuais 

penhoras existentes. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY SANTANA DOS SANTOS OAB - 813.272.691-04 

(REPRESENTANTE)

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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1004546-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, ELIVELTON PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS, qualificado nos autos, 

propôs “Restabelecimento de Auxílio-doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, Autarquia Federal, objetivando, em síntese, o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença, pois, segundo alega, está incapacitado para o 

trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial. 

Relatou ter sofrido acidente de trânsito, vindo a receber auxílio-doença até 

3.3.2017, tendo o INSS negado o seu pedido de prorrogação, mesmo 

permanecendo incapacitado para o labor. Por tais motivos, pugnou pela 

antecipação da tutela, consistente no restabelecimento do auxílio-doença 

e, no mérito, a confirmação da medida, desde a data da cessação do 

benefício. Instruiu o pedido com diversos documentos. A antecipação de 

tutela foi deferida. Em contestação, o réu alegou não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pediu 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. Em impugnação à contestação, o autor reiterou o pleito 

inicial. Realizou-se perícia médica, tendo o autor pugnado pela 

procedência do pedido, enquanto que o réu não se pronunciou. É o 

re la tó r i o .  De c i d o .  A  c o n c e s s ã o  d o s  b e n e f í c i o s  d e 

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. A qualidade de segurado do autor e a carência do 

benefício restaram devidamente comprovadas por meio do extrato do CNIS 

trazido pelo réu aos autos (Id. 8754607), restando, pois, verificar se, de 

fato, ele está inapto para o labor. A inicial veio instruída com diversos 

documentos que retratam o quadro clínico do autor, inclusive com 

indicativo de que ele estaria impedido de retornas ao exercício de 

atividades que demandem esforço físico em razão da restrição 

ventilatória, somado ao fato de estar o paciente/autor aguardando a 

realização de procedimento cirúrgico (Id. 8162260), ou seja, 

contemporâneo à data da cessação do auxílio-doença. Tais informações 

foram confirmadas pela perícia médica realizada nos autos, conforme 

parecer do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan, a baixo 

transcrito: “Pericianda com o diagnóstico de estenose subglótica e sequela 

de fratura do antebraço direito decorrente de transito ocorrido em 

dezembro de 2011, estando em acompanhamento médico e aguardando 

abordagem cirúrgica. Apresenta comprometimento ventilatório pela 

presença da traqueostomia, estando inapto temporariamente para a sua 

atividade laborativa habitual. Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e 

temporária. Não apresenta limitação para a vida independente.” (Id. 

10610070 – sic – com destaque) As respostas dadas pelos Sr. Perito aos 

quesitos foram todas no mesmo sentido, afirmando que o paciente está 

temporariamente incapacitado para o labor e impedido de exercer 

atividades que demandem sobrecarga nos membros superiores, tendo 

informando, ainda, ser necessária a reavaliação clínico-pericial em cento e 

oitenta dias. Como se vê, a perícia médica e os documentos médicos 

contidos nos autos confirmam a incapacidade temporária do autor a 

ensejar a concessão do auxílio-doença, pois restou clara a possibilidade 

de reabilitação, especialmente se houver tratamento médico, o que o autor 

vem fazendo. Outrossim, restou também apurado nos autos que o INSS 

nunca submeteu o segurado a qualquer processo de reabilitação, muito 

pelo contrário, cassou-lhe o benefício, mesmo estando ele impossibilitada 

de trabalhar, o que impõe o restabelecimento do benefício. Em caso 

semelhante assim se posicionou a jurisprudência, mutatis mutandis: 

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 
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SEGURADO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. 1. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral. 2. A incapacidade laboral da parte autora foi comprovada 

pela perícia médica realizada, onde se constata a incapacidade parcial e 

permanente, com possibilidade de reabilitação (fls. 112/116 e 164/169). A 

qualidade de segurado, por sua vez, foi demonstrada pelo CNIS (fls. 131), 

onde consta registro de vínculos urbanos, sendo os dois últimos nos 

períodos de 01/07/2010 a 11/08/2010 e 01/02/2011, sem data de baixa, 

com indicação de última remuneração em 02/2013, bem como concessão o 

pagamento de auxílio-doença no período de 20/03/2012 a 05/12/2012. 3. A 

concessão anterior de benefício previdenciário comprova a qualidade de 

segurado da parte autora. 4. A prova pericial analisada demonstra a 

incapacidade laboral da parte autora com a intensidade e temporalidade 

compatíveis com o deferimento do benefício de auxílio-doença. 5. O 

auxílio-doença será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade. 6. Apelação 

do INSS parcialmente provida, no tocante aos juros de mora. (TRF1 – 

AC/MG 0071368-64.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Neves da Cunha, p. e-DJF1 de 15.6.2016) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. 

INCAPACIDADE LABORAL, RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS (...) 4. 

Diante da incapacidade parcial, determina-se a concessão do benefício de 

auxílio-doença, desde a cessação indevida, até que se conclua eventual 

processo de reabilitação, quando poderá ser convertido em aposentadoria 

por invalidez ou auxílio-acidente, a depender do sucesso ou insucesso da 

reabilitação. 5. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 6. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque 

presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o 

acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 7. 

Apelação e remessa oficial parcialmente providas (itens 4 e 5). (TRF1 – 

AC/MG 0038118-40.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz Federal César Cintra Jatahy 

Fonseca, e-DJF1 de 13.6.2016) O autor, como restou demonstrado, 

preenche os requisitos para obtenção do benefício de auxílio-doença, uma 

vez que comprovou sua qualidade de segurado e a sua temporária 

inaptidão para o exercício laboral, devendo, portanto, submeter-se aos 

procedimentos de reabilitação estabelecidos no art. 101, da Lei 8213/91 a 

cargo do INSS, até que se veja apto a exercer alguma atividade compatível 

com a limitação sofrida ou, ainda, até que comprove a impossibilidade de 

reversão da sua condição física, a gerar direito à aposentadoria por 

invalidez. Por fim, 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 enferma 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. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o 

pedido formulado na inicial a fim de ordenar o restabelecimento do 

auxílio-doença, a partir da cessação (3.3.2017)[1], descontadas parcelas 

eventualmente pagas, além do abono anual previsto no art. 40 da 

respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno, ainda, o INSS, a 

submeter o autor ao processo de reabilitação, nos termos do art. 100, da 

Lei n. 8213/91, devendo esta sujeitar-se aos exames periódicos 

realizados pela Autarquia Federal. 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).[2] 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: Elivelton Pereira do 

Espirito Santos, portador do CPF n. 054.747.541-16; 2. Filiação: Edezio 

Benedito do Espirito Santos e Adenil Pereira de Almeida Espirito Santos; 3. 

Benefício Concedido: restabelecimento do auxílio-doença; 4. Data inicial do 

Benefício: 4.3.2017 (dia posterior à cessação do auxílio-doença); 5. 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] “O 

termo inicial para restabelecimento do auxílio-doença será a data da sua 

cessação indevida até o dia anterior ao da aposentadoria por invalidez.” 

(TRF1 – AC/RO - 0000895-48.2017.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. 

Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, e-DJF1 de 29.3.2017) [2] 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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Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. VICENTE DIONISIO DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Pedido de Restabelecimento de Auxílio-doença Acidentário com Pedido 

Liminar” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

Autarquia Federal, objetivando, em síntese, o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença, pois, segundo alega, está incapacitado para o 

trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial. 

Relatou ter sido beneficiário do auxílio-doença até 20.2.2017, quando o 

INSS cessou o benefício e negou o seu pedido de prorrogação formulado 

em 24.3.2017, mesmo ainda estando impossibilitado de trabalhar em 

decorrência das sequelas resultantes de um acidente ocorrido em 

17.12.2016. Por tais motivos, pugnou pela antecipação da tutela, 

consistente no restabelecimento do auxílio-doença e, no mérito, a 

confirmação da medida, com a condenação do réu ao pagamento das 

parcelas retroativas. Instruiu o pedido com diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu alegou não 

terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual 

condenação, pediu 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, com a 

intimação das partes acerca do laudo pericial, tendo a autora impugnado o 

laudo, alegando haver divergência entre a conclusão do laudo e as 

respostas dadas pelo Sr. Perito. Pugnou pela realização de nova perícia a 

ser realizada por outro profissional. O réu não se pronunciou sobre o 

laudo médico pericial. 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 
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esclarecedor quando à condição física do periciando, 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 parte autora. Quanto ao mérito, impende anotar 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. A qualidade de segurado do autor e a 

carência do benefício restaram devidamente reconhecidas pelo réu 

quando da concessão do benefício e só serão desconstituídas se não 

restar comprova a incapacidade do autor que o impediu de trabalhar e de 

contribuir com a Previdência Social, restando, pois, verificar se, de fato, 

ele está inapto para o labor. A inicial veio instruída com diversos 

documentos que retratam o quadro clínico do autor, bem como a lesão 

ocasionada por acidente, conforme se infere dos exames e laudos 

médicos que acompanharam a inicial. Em perícia médica, o Sr. Perito 

Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan, não considerou o autor inapto para 

o exercício de suas atividades habituais, segundo se infere do parecer a 

baixo transcrito: “Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura de 

antebraço direito decorrente de acidente de trabalho – trajeto em 

dezembro de 2016, estando atualmente guardando reavaliação médica e 

em uso de medicamentos, conforme relato. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para 

a sua atividade laborativa habitual, estando estável sua patologia. Com 

base nos elementos e fato expostos, conclui-se que a pericianda 

apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” (Id. 10631717 – destaquei - sic) A despeito disso, 

verifica-se das respostas dadas aos quesitos que o Sr. Perito não soube 

afirmar se as sequelas decorrentes do acidente acarretará debilidade 

permanente no membro lesionados (antebraço direito), tendo o profissional 

afirmando ser necessário aguardar a reavaliação médica, ante a 

possibilidade de retirada do material de osteossíntese. O Sr. Perito afirmou, 

ainda, que o periciando sofreu redução em sua capacidade funcional, 

havendo possibilidade de tratamento cirúrgico, enfatizando que houve 

limitação nos movimentos do punho direito, com diagnóstico de dor no local 

e necessidade de afastamento de suas atividades por um tempo. Como se 

vê, apesar de a perícia médica não ter considerado o autor como pessoa 

incapacitada para o labor, pelas respostas dadas aos quesitos, há clara 

descrição de que ao menos temporariamente ele não dispõe de condições 

para trabalhar, o que enseja a concessão do auxílio-doença até que ele 

seja novamente avaliado e reabilitado profissionalmente. Outrossim, restou 

também apurado nos autos que o INSS nunca submeteu o segurado a 

qualquer processo de reabilitação, muito pelo contrário, cassou-lhe o 

benefício, mesmo estando ele impossibilitado de trabalhar, o que impõe o 

restabelecimento do benefício. Em caso semelhante assim se posicionou a 

jurisprudência, mutatis mutandis: “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

LABORAL. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e 

total) para atividade laboral. 2. A incapacidade laboral da parte autora foi 

comprovada pela perícia médica realizada, onde se constata a 

incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação (fls. 

112/116 e 164/169). A qualidade de segurado, por sua vez, foi 

demonstrada pelo CNIS (fls. 131), onde consta registro de vínculos 

urbanos, sendo os dois últimos nos períodos de 01/07/2010 a 11/08/2010 

e 01/02/2011, sem data de baixa, com indicação de última remuneração em 

02/2013, bem como concessão o pagamento de auxílio-doença no período 

de 20/03/2012 a 05/12/2012. 3. A concessão anterior de benefício 

previdenciário comprova a qualidade de segurado da parte autora. 4. A 

prova pericial analisada demonstra a incapacidade laboral da parte autora 

com a intensidade e temporalidade compatíveis com o deferimento do 

benefício de auxílio-doença. 5. O auxílio-doença será mantido até que a 

parte autora restabeleça a sua capacidade laborativa, após a submissão a 

exame médico-pericial na via administrativa, que conclua pela inexistência 

de incapacidade. 6. Apelação do INSS parcialmente provida, no tocante 

aos juros de mora. (TRF1 – AC/MG 0071368-64.2014.4.01.9199 – 

Segunda Turma, Rel. Des. Federal Neves da Cunha, p. e-DJF1 de 

15.6.2016) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR 

URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ INDEVIDA. INCAPACIDADE LABORAL, RECONHECIDA EM 

LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. CUSTAS (...) 4. Diante da incapacidade parcial, determina-se a 

concessão do benefício de auxílio-doença, desde a cessação indevida, 

até que se conclua eventual processo de reabilitação, quando poderá ser 

convertido em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, a depender 

do sucesso ou insucesso da reabilitação. 5. Atrasados: correção 

monetária e os juros moratórios conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. A antecipação de 

tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos 

eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser 

recebidos apenas no efeito devolutivo. 7. Apelação e remessa oficial 

parcia lmente providas ( i tens 4 e 5) .  (TRF1 – AC/MG 

0038118-40.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz Federal César Cintra Jatahy 

Fonseca, e-DJF1 de 13.6.2016) O autor, como restou demonstrado, 

preenche os requisitos para obtenção do benefício de auxílio-doença, uma 

vez que comprovou sua qualidade de segurado e a sua temporária 

inaptidão para o exercício laboral, devendo, portanto, submeter-se aos 

procedimentos de reabilitação estabelecidos no art. 101, da Lei 8213/91 a 

cargo do INSS, até que se veja apto a exercer alguma atividade compatível 

com a limitação sofrida ou, ainda, até que comprove a impossibilidade de 

reversão da sua condição física, a gerar direito à aposentadoria por 

invalidez. Por fim, 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 enferma 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. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o 

pedido formulado na inicial a fim de ordenar o restabelecimento do 

auxílio-doença, a partir da cessação (20.2.2017)[1], descontadas parcelas 

eventualmente pagas, além do abono anual previsto no art. 40 da 

respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno, ainda, o INSS, a 

submeter o autor ao processo de reabilitação, nos termos do art. 100, da 

Lei n. 8213/91, devendo esta sujeitar-se aos exames periódicos 

realizados pela Autarquia Federal. 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).[2] 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: Vicente Dionísio dos 

Santos, portador do CPF n. 514.524.481-91; 2. Filiação: Dionísio Clementino 

dos Santos e Fernandina Ana da Conceição; 3. Benefício Concedido: 
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restabelecimento do auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 21.2.2017 

(dia posterior à cessação do auxílio-doença); 5. 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] “O termo inicial para restabelecimento 

do auxílio-doença será a data da sua cessação indevida até o dia anterior 

ao da aposentadoria por invalidez.” (TRF1 – AC/RO - 

0000895-48.2017.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal Jamil Rosa 

de Jesus Oliveira, e-DJF1 de 29.3.2017) [2] 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: 1003876-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS, devidamente qualificada 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 dos períodos de 2010, 

2012 e 2013. Argumenta que, apesar de constar em sua vida funcional 

que o terço constitucional lhe foi pago nos períodos acima, as fichas 

financeiras carreadas aos autos comprovam justamente o contrário, de 

modo que faz jus ao pagamento da respectiva verba que perfaz o 

montante de R$ 3.124,70 (três mil, cento e vinte e quatro reais e setenta 

centavos). Pede, pois, a procedência do pedido, a fim de que o réu seja 

condenado, ainda, ao pagamento 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 calculados conforme o salário percebido pela servidora à 

época a que fazia jus esse direito, devendo 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. 

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, a autora é servidora pública 

municipal e, nessa condição diz fazer jus aos terços constitucionais tidos 

como não pagos pelo ente público demandado. Segundo se vê da 

contestação, o réu reconhece o direito da autora às verbas pretendidas, 

requerendo apenas que os valores sejam calculados conforme o salário 

percebido pela autora à época e 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. Cumpre, pois, assinalar que, de acordo com o art. 83, da Lei 

Municipal n. 1.164/91, mencionada pelo réu na contestação, o terço 

constitucional deveria ser pago automaticamente à servidora na ocasião 

das férias[1]. Nesse passo, levando-se em conta que a vida funcional da 

servidora, emitida em 26.7.2016, não registra o gozo de férias dos anos 

de 2010, 2012 e 2013 até essa data, é certo que os valores deverão ser 

calculados conforme o salário percebido pela autora quando do usufruto 

desse direito. Assim, não havendo controvérsia entre as partes acerca do 

não pagamento dos terços constitucionais descritos na inicial (2010, 2012 

e 2013), desnecessária se faz maior perquirição acerca da cobrança. 

Diante do exposto, 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 à 

servidora referentes aos anos de 2010, 2012 e 2013, a ser calculado com 

base no salário percebido pela autora à época do usufruto, a ser apurado 

em liquidação de sentença, 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[2]. 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. [1] Art. 83 – Automaticamente será pago ao servidor, por 

ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da 

remuneração do período de férias. [2] 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: 1000831-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS, devidamente qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias c/c Tutela 

Antecipada Inaudita Altera Pars” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada, 

alegando, em síntese, ter trabalhado para a ré, mediante nomeação, no 

cargo em comissão de Coordenadora – DGA 4, lotada no Procon 

Municipal, no período de 2.1.2013 a 3.2.2016 e ter sido dispensada sem, 

contudo, receber as verbas salariais que lhes eram devidas. Esclarece 

que foi exonerada em 3.2.2016, mas até a presente data não recebeu 

suas verbas rescisórias no importe de R$ 9.555,50 (nove mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), apesar de várias tentativas 

nesse sentido. Pede, assim, a procedência do pedido, a fim de que o réu 

seja condenado ao pagamento das verbas rescisórias, acrescidas de 

juros e correção monetária. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. A liminar foi indeferida. 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, após pelos índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 e a partir 

de então pelo IPCA-E. Em impugnação, a autora concorda com os termos 

da contestação. 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, a autora 

foi contratada pela administração pública para exercer a função 

comissionada de Coordenadora – DGA 4, tendo laborado no período de 

2.1.2013 a 3.2.2016 e, por isso, pleiteia as verbas rescisórias tidas como 

não pagas pelo ente público demandado. Segundo se vê da contestação, 

o réu reconhece, tanto administrativamente como judicialmente, o direito da 

autora às verbas rescisórias pretendidas, pugnando unicamente pela 

aplicação da correção monetária pelo INPC até 29.6.2009 e, após pelos 

índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 

25.3.2015 e a partir de então pelo IPCA-E. 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 das verbas rescisórias devidas a autora, 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: 
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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, 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. [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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009060-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILKA NASCIMENTO NEVES PACO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. MILKA NASCIMENTO NEVES PACO, qualificada nos autos, propôs 

“Ação Previdenciária de com Pedido de Tutela Antecipada” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando, em síntese, a concessão do benefício de auxílio-doença, com 

a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, pois, segundo 

alega, está incapacitada para o trabalho, conforme exames e laudos 

médicos carreados com a inicial. Relatou ter pleiteado administrativamente 

o benefício em 24.7.2017 que, todavia, foi negado pelo INSS por não tê-la 

considerado incapacitada para o labor, o que não condiz com a sua 

realidade, já que é portadora de hérnia discal na coluna cervical C5-C6 e 

C6-C7 e, mesmo sob tratamento médico, não houve recuperação física. 

Diz que sua função habitual é de camareira, cujas atividades exigem 

movimentação constante e esforço que tem prejudicado a sua coluna 

cervical, tanto que atualmente não está trabalhando devido as dores e 

dificuldades de locomoção. Por tais motivos, pugnou pela antecipação da 

tutela, consistente na implantação do auxílio-doença e, no mérito, a 

confirmação da medida, com a condenação do réu ao pagamento das 

parcelas retroativas a 24.7.2017 e a posterior conversão do benefício em 

aposentadoria por invalidez. Instruiu o pedido com diversos documentos. 

A antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu alegou, 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, pediu 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. Em impugnação à contestação, a 

autora reiterou os termos da inicial. Realizou-se perícia médica, com a 

intimação das partes acerca do laudo pericial, tendo a autora reiterado o 

pedido de antecipação de tutela. O réu não se pronunciou sobre o laudo 

médico pericial. É o relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, sobre a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, cumpre 

esclarecer que não há se falar em prescrição das parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede à propositura da ação, uma vez que o 

requerimento administrativo foi indeferido em 17.8.2017 e a ação foi 

proposta em 7.12.2017, não transcorrendo, assim, o prazo prescricional. 

Fica, portanto, afastada a prejudicial de mérito. Quanto ao mérito, cumpre 

a s s i n a l a r  q u e  a  c o n c e s s ã o  d o s  b e n e f í c i o s  d e 

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. A qualidade de segurada da autora e a carência do 

benefício restaram devidamente comprovadas por meio do extrato do CNIS 

trazido pelo réu aos autos (Id. 12384845), restando, pois, verificar se, de 

fato, ela está inapta para o labor. A inicial veio instruída com diversos 

documentos que retratam o quadro clínico da autora, conforme se infere 

dos inúmeros exames e laudos médicos que acompanharam a inicial. Tais 

informações foram confirmadas pela perícia médica realizada nos autos, 

conforme parecer do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan a 

baixo transcrito: “Pericianda com o diagnóstico de transtorno dos discos 

cervicais com radiculopatia, estando em acompanhamento médico e em o 

uso de medicamentos. Apresenta comprometimento funcional da coluna 

vertebral cervical ao exame clínico-pericial, descompensada clinicamente 

e que a incapacita para a atividade laborativa temporariamente durante 

cento e oitenta dias, com o prognóstico de melhora clínica. É possível fixar 

a data do início da incapacidade laborativa em maio de 2017, e acordo com 

relatórios médicos e exames complementares, sendo de causa 

degenerativa. Com base nos elementos e fato expostos, conclui-se que foi 

constatado a presença de incapacidade laborativa total e temporária. Não 

apresenta limitação para a vida independente.” (Id. 12337983 – destaquei) 

Como se vê, a perícia médica e os documentos médicos contidos nos 

autos confirmam a incapacidade temporária da autora a ensejar a 

concessão do auxílio-doença, pois restou clara a possibilidade de 

reabilitação, especialmente se houver tratamento médico, o que a autora 

vem fazendo. Outrossim, restou também apurado nos autos que o INSS 

nunca submeteu a segurada a qualquer processo de reabilitação, muito 

pelo contrário, cassou-lhe o benefício, mesmo estando ela impossibilitada 

de trabalhar, o que impõe o restabelecimento do benefício. Em caso 

semelhante assim se posicionou a jurisprudência, mutatis mutandis: 

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. 1. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral. 2. A incapacidade laboral da parte autora foi comprovada 

pela perícia médica realizada, onde se constata a incapacidade parcial e 

permanente, com possibilidade de reabilitação (fls. 112/116 e 164/169). A 

qualidade de segurado, por sua vez, foi demonstrada pelo CNIS (fls. 131), 

onde consta registro de vínculos urbanos, sendo os dois últimos nos 

períodos de 01/07/2010 a 11/08/2010 e 01/02/2011, sem data de baixa, 

com indicação de última remuneração em 02/2013, bem como concessão o 

pagamento de auxílio-doença no período de 20/03/2012 a 05/12/2012. 3. A 

concessão anterior de benefício previdenciário comprova a qualidade de 

segurado da parte autora. 4. A prova pericial analisada demonstra a 

incapacidade laboral da parte autora com a intensidade e temporalidade 

compatíveis com o deferimento do benefício de auxílio-doença. 5. O 

auxílio-doença será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade. 6. Apelação 

do INSS parcialmente provida, no tocante aos juros de mora. (TRF1 – 

AC/MG 0071368-64.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Neves da Cunha, p. e-DJF1 de 15.6.2016) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. 

INCAPACIDADE LABORAL, RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS (...) 4. 

Diante da incapacidade parcial, determina-se a concessão do benefício de 

auxílio-doença, desde a cessação indevida, até que se conclua eventual 

processo de reabilitação, quando poderá ser convertido em aposentadoria 

por invalidez ou auxílio-acidente, a depender do sucesso ou insucesso da 

reabilitação. 5. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 6. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque 

presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o 

acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 7. 

Apelação e remessa oficial parcialmente providas (itens 4 e 5). (TRF1 – 

AC/MG 0038118-40.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz Federal César Cintra Jatahy 

Fonseca, e-DJF1 de 13.6.2016) A autora, como restou demonstrado, 
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preenche os requisitos para obtenção do benefício de auxílio-doença, uma 

vez que comprovou sua qualidade de segurada e a sua temporária 

inaptidão para o exercício laboral, devendo, portanto, submeter-se aos 

procedimentos de reabilitação estabelecidos no art. 101, da Lei 8213/91 a 

cargo do INSS, até que se veja apta a exercer alguma atividade compatível 

com a limitação sofrida ou, ainda, até que comprove a impossibilidade de 

reversão da sua condição física, a gerar direito à aposentadoria por 

invalidez. Por fim, 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 da autora de pessoa enferma 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. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o 

pedido formulado na inicial a fim de ordenar a implantação do 

auxílio-doença, a partir da data do requerimento administrativo (24.7.2017), 

além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Condeno, ainda, o INSS, a submeter a autora ao processo 

de reabilitação, nos termos do art. 100, da Lei n. 8213/91, devendo esta 

sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal. 

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).[1] 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: Milka Nascimento Neves Paco, portadora do CPF n. 

872.266.341-04; 2. Filiação: José Paulo Neves e Walmir Nascimento 

Neves; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 

24.7.2017 (requerimento administrativo); 5. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001266-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINO ANTONIO PEREIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, ALINO ANTONIO PEREIRA FILHO, qualificado nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificado, porque, segundo alega, foi contratado pelo réu em 

13.6.2006 a 20.3.2016 para exercer o cargo de agente de segurança e 

manutenção, tendo sido dispensado imotivadamente. Conta que sua 

remuneração média é de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), 

que deverá ser considerado para cálculo das demais verbas, salientando 

que durante todo o período laborado o réu nunca lhe pagou as parcelas 

salariais referentes ao FGTS, bem como as férias e o terço constitucional, 

enfatizando que a prescrição das verbas fundiárias é de 30 anos. Requer, 

assim, o processamento da ação para, ao final, obter o reconhecimento da 

unicidade contratual desde 13.6.2006 a 20.3.2016, com a condenação do 

réu ao pagamento das referidas verbas, tudo acrescido de juros e 

correção monetária. A inicial veio instruída com diversos documentos. Em 

contestação, o réu diz, suscita a prescrição quinquenal, alegando, no 

mérito, que o contrato de trabalho firmado com o autor é de natureza 

administrativa e, portanto, não há se falar em verbas 

fundiárias/trabalhistas. Em impugnação à contestação, o autor refuta as 

alegações, reiterando o pleito inicial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação 

probatória. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se anotar que parte 

das verbas salariais pleiteadas, caso sejam reconhecidas, foram 

alcançadas pela prescrição, conforme se infere do art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal que assim estabelece: “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.” Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas 

pretensões formuladas contra a Fazenda Pública vale registrar, como 

resumo do tema, a Súmula 107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de 

cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.”. 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 21.2.2018, 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, a partir de 21.2.2013, inclusive em relação 

ao FGTS, uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade das 

normas contidas nos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 
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Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, que previa a 

prescrição trintenal para as verbas de FGTS, passou a vigorar também 

para as referidas verbas a prescrição quinquenal, conforme se infere do 

seguinte julgado: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. 

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. 

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança 

jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 

9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212 – 

Tribunal Pleno - Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

13.11.2014, p. DJe-032, 19.2.2015) Quanto ao mérito, conforme noticiam 

os autos o autor foi contratado temporariamente pelo réu para exercer a 

função de agente de segurança e manutenção em 13.6.2006, sem 

concurso público, cujo contrato foi sucessivamente renovado até 

20.3.2016, pelo que pleiteia as verbas trabalhistas referentes às férias e 

1/3 de férias e FGTS, tidas como não pagas pela municipalidade. Os 

documentos que instruem o pleito comprovam a contração narrada na 

inicial, inclusive os períodos laborados pelo contratado, não restando 

dúvida nesse ponto. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O 

doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, escrevendo sobre a matéria, 

nos ensina que: “A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, 

estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos 

de contratação temporária para o atendimento de necessidades 

temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de 

ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, o autor foi contratado por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por quase 10 anos, 

de modo que a contratação se perpetrou no tempo. De maneira geral, 

quando isso ocorre, ou seja, quando a contratação ultrapassa o prazo 

máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos com igual 

prazo, desvirtua-se em sua finalidade e transforma-se em verdadeira 

admissão do contratado para os serviços públicos sem a imprescindível 

realização de concurso público, violando-se, assim, de maneira flagrante, 

a norma constitucional prevista no art. 37, II, gerando, pois, contratos 

nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código 

Civil. É o que ocorre no presente caso, como visto acima, concluindo-se, 

portanto, que o autor faz jus não só à remuneração respectiva pelo 

trabalho prestado, mas também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem 

causa do ente público, pois a nulidade dos contratos de trabalho, nesses 

casos, conduz ao entendimento de ocorrência de culpa recíproca por 

parte do contratante e do contratado, assegurando ao trabalhador, por 

outro lado, o direito não só à percepção salarial, mas ao levantamento do 

depósito referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, 

conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: "Recurso 

extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento 

do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É 

constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o 

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de 

trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo 

por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que 

mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade 

da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do 

FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478 / 

RR - RORAIMA – Tribunal Pleno – rel. Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão 

Min. Dias Toffoli – j. 13.6.2012 – Dje 1.3.2013 - destaquei). Outro julgado 

do STF, decorrente do entendimento adotado a partir da decisão 

visualizada acima: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Oportuna é a transcrição do entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça a partir da posição do STF acerca do direito do 

trabalhador não concursado, que, por isso, teve seu contrato declarado 

nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS, com destaque, pela 

semelhança com o caso em apreço, para a reprodução do trecho do voto 

proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei).6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A).(...) REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 
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Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado pelo STF, exclusivamente direito ao salário pelo período 

trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob o rito de 

Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o contratado 

possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo 

o período laborado junto a Administração Pública, segundo se infere do 

seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA 

ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. 

DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. 

EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS 

REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A 

DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTODOS DEPÓSITOS EFETUADOS 

NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. 

Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado 

para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 

público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da 

Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em 

relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se 

dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do 

tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, 

Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 15.9.2016, Processo Eletrônico 

Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – 

destaquei e sublinhei). Importa destacar também que o Recurso Especial 

nº 596.478/RR, igualmente submetido à Repercussão Geral, superou a 

discussão acerca da inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 

8.036/90, e admitiu o pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO 

SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO 

DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 

EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, o autor não faz jus ao 

recebimento das demais verbas trabalhistas, de acordo com o 

posicionamento do STF e com as decisões tomadas pela Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, a exemplo do julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 

2º DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO 

ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES 

DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO 

(RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F 

DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Assim, possuindo o contratado 

direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período 

laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às verbas de 

férias, 1/3 de férias e FGTS, devida apenas aos trabalhadores regidos 

pela CLT. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

de Alino Antonio Pereira Filho na Ação de Cobrança/Reclamação 

Trabalhista proposta em face do Município de Várzea Grande, apenas 

para declarar direito deste ao recolhimento do FGTS de todo o período 

trabalhado, observada a prescrição quinquenal, declarando, assim, extinto 

o feito 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.[2] Tendo o autor 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. 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). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] DE MELLO, Celso 

Antonio Bandeira - Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores, 

28ª edição, SP, 2010, p. 285. [2] 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: 1001584-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LISBOA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, ANTONIO LISBOA DE ALMEIDA, qualificado 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. 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 
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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 até 25.3.2015 e a partir de então pelo 

IPCA-E, 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 

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 2.3.2018, 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 2.3.2013 a 2.3.2018. 

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 
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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, 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 518 de 581



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 Antonio 

Lisboa de Almeida em face do Município 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 2.3.2013, 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: 1001639-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, GONÇALINA APARECIDA ALMEIDA 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 documentos. 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 até 25.3.2015 e a partir de então pelo 

IPCA-E, além da aplicação do rito precatório e junta documentos. Em 

impugnação, a autora refuta todo o alegado na contestação e pugna pela 

procedência do pleito. 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 
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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 5.3.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas a servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 5.3.2013 a 5.3.2018. 

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 
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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 Gonçalina 

Aparecida Almeida 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 o pagamento dos 

valores pretéritos a partir de 5.3.2013, 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
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SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA OAB - MT3565/B 

(ADVOGADO)

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos 

Materiais com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 

15.1.2009, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, conforme documentos juntados aos autos. Diz ter concluído 

curso tecnólogo de natureza de ensino superior e, por isso, fazer jus à 

elevação de classe, sustentando, ainda, possuir tempo suficiente para ser 

elevada nos níveis da carreira, devendo ser enquadrada na classe B, 

nível 3. Conta que pleiteou administrativamente o seu enquadramento, 
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porém não obteve resposta, permanecendo com salário correspondente à 

classe A, nível 1, motivo pelo qual, pede seja declarado o seu direito à 

progressão funcional pretendida, com a condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais retroativas à data do protocolo do requerimento 

administrativo, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC. A inicial veio acompanhada de documentos. Em 

contestação, não questiona a pretensão da autora, pugnando apenas pela 

aplicação da modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do artigo 927, 

inciso I, do NCPC. 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. 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 elevada para a classe 

B, nível 3, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional. O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 
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constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus à elevação para o nível 3, na 

forma pretendida. Segundo se infere da vida funcional contida nos autos 

(pg. 30-PDF), a servidora ingressou na carreira dos profissionais da 

educação, por meio de concurso, em 15.1.2009 e somente em 2014 

recebeu a primeira elevação de nível concedida a todos os trabalhadores 

efetivos da educação, por meio da Portaria n. 027/2014, fato também 

reconhecido pelo réu. A autora está com a razão quando diz que a 

referida portaria não considerou a data de ingresso de cada servidor no 

cargo público, para, então, aferir o termo inicial do enquadramento, já que 

fixou os efeitos do enquadramento a partir de novembro de 2013 para 

todos os servidores indistintamente. Ora, considerando o interstício de 3 

(três) anos previsto na legislação acima, não resta dúvida de que a 

servidora deveria ter sido elevada para o nível 2 a partir de 15.1.2012 e 

para o nível 3 a partir de 15.1.2015, não podendo ser prejudicada pela 

morosidade da administração pública. De igual modo, a autora tem direito 

de ser elevada para a classe B, uma vez que comprovou ter concluído o 

curso de Licenciatura em Pedagogia em 17 de fevereiro de 2016. Desse 

modo, pode-se dizer que a autora logrou êxito da comprovação de fato 

constitutivo de seu direito, enquanto que o réu não demonstrou qualquer 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito, impondo-se o 

acolhimento do pleito. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de declarar o direito da autora de ser 

enquadrada na classe B a partir de 17.2.2016, no nível 2 a partir de 

15.1.2012 e no nível 3 a partir de 15.1.2015, condenando o réu ao 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da 

promoção a que faz jus e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, a partir do protocolo do 

pedido administrativo (7.8.2015 – pg. 61 – PDF), conforme pleiteado na 

inicial, descontando eventuais valores já pagos pelo réu no cumprimento 

da Portaria n. 124/2014, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

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) 
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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). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 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: 1002000-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA OAB - MT3565/B 

(ADVOGADO)

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos 

Materiais com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 

15.1.2009, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, conforme documentos juntados aos autos. Diz ter concluído 

curso tecnólogo de natureza de ensino superior e, por isso, fazer jus à 

elevação de classe, sustentando, ainda, possuir tempo suficiente para ser 

elevada nos níveis da carreira, devendo ser enquadrada na classe B, 

nível 3. Conta que pleiteou administrativamente o seu enquadramento, 

porém não obteve resposta, permanecendo com salário correspondente à 

classe A, nível 1, motivo pelo qual, pede seja declarado o seu direito à 

progressão funcional pretendida, com a condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais retroativas à data do protocolo do requerimento 

administrativo, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC. A inicial veio acompanhada de documentos. Em 

contestação, não questiona a pretensão da autora, pugnando apenas pela 

aplicação da modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do artigo 927, 

inciso I, do NCPC. 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. 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 elevada para a classe 

B, nível 3, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional. O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 
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mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 
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informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus à elevação para o nível 3, na 

forma pretendida. Segundo se infere da vida funcional contida nos autos 

(pg. 30-PDF), a servidora ingressou na carreira dos profissionais da 

educação, por meio de concurso, em 15.1.2009 e somente em 2014 

recebeu a primeira elevação de nível concedida a todos os trabalhadores 

efetivos da educação, por meio da Portaria n. 027/2014, fato também 

reconhecido pelo réu. A autora está com a razão quando diz que a 

referida portaria não considerou a data de ingresso de cada servidor no 

cargo público, para, então, aferir o termo inicial do enquadramento, já que 

fixou os efeitos do enquadramento a partir de novembro de 2013 para 

todos os servidores indistintamente. Ora, considerando o interstício de 3 

(três) anos previsto na legislação acima, não resta dúvida de que a 

servidora deveria ter sido elevada para o nível 2 a partir de 15.1.2012 e 

para o nível 3 a partir de 15.1.2015, não podendo ser prejudicada pela 

morosidade da administração pública. De igual modo, a autora tem direito 

de ser elevada para a classe B, uma vez que comprovou ter concluído o 

curso de Licenciatura em Pedagogia em 17 de fevereiro de 2016. Desse 

modo, pode-se dizer que a autora logrou êxito da comprovação de fato 

constitutivo de seu direito, enquanto que o réu não demonstrou qualquer 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito, impondo-se o 

acolhimento do pleito. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de declarar o direito da autora de ser 

enquadrada na classe B a partir de 17.2.2016, no nível 2 a partir de 

15.1.2012 e no nível 3 a partir de 15.1.2015, condenando o réu ao 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da 

promoção a que faz jus e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, a partir do protocolo do 

pedido administrativo (7.8.2015 – pg. 61 – PDF), conforme pleiteado na 

inicial, descontando eventuais valores já pagos pelo réu no cumprimento 

da Portaria n. 124/2014, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

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). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 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: 1002000-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA OAB - MT3565/B 

(ADVOGADO)

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos 

Materiais com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 

15.1.2009, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Educacional, conforme documentos juntados aos autos. Diz ter concluído 

curso tecnólogo de natureza de ensino superior e, por isso, fazer jus à 

elevação de classe, sustentando, ainda, possuir tempo suficiente para ser 

elevada nos níveis da carreira, devendo ser enquadrada na classe B, 

nível 3. Conta que pleiteou administrativamente o seu enquadramento, 

porém não obteve resposta, permanecendo com salário correspondente à 

classe A, nível 1, motivo pelo qual, pede seja declarado o seu direito à 

progressão funcional pretendida, com a condenação do réu ao pagamento 

das diferenças salariais retroativas à data do protocolo do requerimento 

administrativo, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC. A inicial veio acompanhada de documentos. Em 

contestação, não questiona a pretensão da autora, pugnando apenas pela 

aplicação da modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do artigo 927, 

inciso I, do NCPC. 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. 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 elevada para a classe 

B, nível 3, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional. O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 
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específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 

Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 
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omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus à elevação para o nível 3, na 

forma pretendida. Segundo se infere da vida funcional contida nos autos 

(pg. 30-PDF), a servidora ingressou na carreira dos profissionais da 

educação, por meio de concurso, em 15.1.2009 e somente em 2014 

recebeu a primeira elevação de nível concedida a todos os trabalhadores 

efetivos da educação, por meio da Portaria n. 027/2014, fato também 

reconhecido pelo réu. A autora está com a razão quando diz que a 

referida portaria não considerou a data de ingresso de cada servidor no 

cargo público, para, então, aferir o termo inicial do enquadramento, já que 

fixou os efeitos do enquadramento a partir de novembro de 2013 para 

todos os servidores indistintamente. Ora, considerando o interstício de 3 

(três) anos previsto na legislação acima, não resta dúvida de que a 

servidora deveria ter sido elevada para o nível 2 a partir de 15.1.2012 e 

para o nível 3 a partir de 15.1.2015, não podendo ser prejudicada pela 

morosidade da administração pública. De igual modo, a autora tem direito 

de ser elevada para a classe B, uma vez que comprovou ter concluído o 

curso de Licenciatura em Pedagogia em 17 de fevereiro de 2016. Desse 

modo, pode-se dizer que a autora logrou êxito da comprovação de fato 

constitutivo de seu direito, enquanto que o réu não demonstrou qualquer 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito, impondo-se o 

acolhimento do pleito. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de declarar o direito da autora de ser 

enquadrada na classe B a partir de 17.2.2016, no nível 2 a partir de 

15.1.2012 e no nível 3 a partir de 15.1.2015, condenando o réu ao 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da 

promoção a que faz jus e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, a partir do protocolo do 

pedido administrativo (7.8.2015 – pg. 61 – PDF), conforme pleiteado na 

inicial, descontando eventuais valores já pagos pelo réu no cumprimento 

da Portaria n. 124/2014, declarando, por fim, extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

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). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003567-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PASCOIN DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PASCOIN DE CAMPOS OAB - MT12165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

julio cezar ferraz muzzi (IMPETRADO)

DIRETOR 5º CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, ALINE PASCOIN DE CAMPOS, devidamente qualificada nos autos, 

impetrou “Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato ilegal 

emanado do CHEFE EM EXERCÍCIO JÚLIO CEZAR FERRAZ MUZZI DO 5º 

CIRETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, ser proprietária do veículo VW SPACEFOX TREND, 

Placa LTD 4269/MT, chassi 9BWPB45Z0D4105889, e que ao tentar 

proceder ao licenciamento obrigatório de seu veículo foi impedida de 

fazê-lo por exigência de prévio pagamento de autuações pendentes. 

Argumentou ser ilícito o condicionamento da renovação do licenciamento 

do veículo ao pagamento das multas. Citou diversos julgados para 

embasar o seu pedido, pugnando pela concessão da segurança, a fim que 

o impetrado fosse compelido a emitir o certificado de registro e 

licenciamento de seu veículo, independentemente do pagamento das 

multas. Juntou documentos. A liminar foi deferida e ordenada a notificação 

da autoridade impetrada. O DETRAN-MT – Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso prestou informações, alegando, preliminarmente, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída do direito 

alegado, afirmando, no mérito, ser legal a vinculação do licenciamento à 

quitação de multas de trânsito, pugnando pela denegação da segurança. 

As informações vieram acompanhadas de documentos. O Ministério 

Público foi favorável à concessão da segurança. 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. Das preliminares – Inicialmente, impõe-se 

enfrentar, antes de adentrar o mérito, as questões preliminares arguidas 

pela autoridade impetrada, cumprindo salientar, quanto à alegada 

inadequação da via eleita, que a razão não está com o impetrado, pois a 

impetrante alega violação a direito líquido e certo de obter o licenciamento 

de seu veículo, independentemente do pagamento de multas, invocando, 

para tanto, a prática de ilegalidade e abuso por parte da autoridade 

impetrada, o que evidencia, em tese, situação típica prevista no art. 1º da 

Lei do Mandado de Segurança e que, por óbvio, não exige dilação 

probatória, mas mero exame de matéria de direito. Também não há falar em 

ausência de prova pré-constituída, vez que o mandamus está 

devidamente acompanhado de documentos que demonstram o ato 

apontado como coator, como bem se verifica dos documentos carreados 
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com a inicial. Do mérito – Feita tais ponderações, cumpre analisar a 

ilegalidade ou não do ato aqui apontado como coator, considerando a 

afirmação da impetrante de que não fora devidamente notificada acerca 

das multas exigidas para poder exercer o seu direito de defesa. Constam 

do art. 131, § 2º, presente na seção que trata do licenciamento, e do art. 

282, verificado na seção atinente ao julgamento das autuações e 

penalidades, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), as 

seguintes regras: “Art. 131. (...) § 1º (...) § 2º O veículo somente será 

considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” “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.” 

Com efeito, não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. No caso em comento, a ilegalidade da 

cobrança se evidencia na ausência de devida notificação a respeito no 

momento do licenciamento do veículo e, exatamente por essa razão, isto é, 

pela relevância do fundamento exposto, obteve, a impetrante, a liminar que 

ordenou a autoridade impetrada a fornecer-lhe o Certificado de Registro e 

Licenciamento relativo ao seu bem, independentemente do recolhimento 

das multas existentes. A autoridade não fez qualquer prova acerca da 

notificação da impetrante, tornando claro o descumprimento do disposto 

no art. 282 do CTB, maculando, assim, a legalidade da exigência do prévio 

pagamento da multa para a obtenção do licenciamento do veículo. Isso 

porque, sem dúvida, sofrem flagrante prejuízo os cidadãos que se dirigem 

ao órgão competente para regularizar a situação do seu veículo, a fim de 

obter o direito de circular livremente pelas vias públicas, e são 

surpreendidos com uma exigência pautada em punição por infrações as 

quais desconhecem, provavelmente por falha no serviço público que não 

efetivou a sua notificação. A desorganização do setor, todavia, não pode 

ser usada como justificativa para que a autoridade se exima da 

responsabilidade e muito menos para criar embaraços e impor punição de 

caráter financeiro às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se 

traduz na pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento da multa com amparo na mera suposição de 

cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 

demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) “REMESSA 

NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — 

LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA 

NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — 

APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o 

licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla 

notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência 

reveste-se de ilegalidade. (...) Sentença retificada em parte.” (destaquei – 

TJ/MT - ReeNec 17234/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos 

da Costa, j. 22.3.2016, p. no DJE 4.4.2016) Como se vê, o ato de 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multas 

por infrações das quais a infratora não foi notificada é ilegal, 

independentemente se tais multas foram ou não expedidas pela autoridade 

estadual de Mato Grosso. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado no Mandado de Segurança impetrado por Aline Pascoin de 

Campos contra o Chefe em exercício Júlio Cezar Ferraz Muzzi do 5º 

Ciretran de Várzea Grande, a fim de conceder, em definitivo, a segurança 

deferida liminarmente no sentido de a autoridade impetrada fornecer ao 

impetrante o Certificado de Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe 

previamente o pagamento de multas existentes e, assim, declarar extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado 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.
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Vistos, FRANCISCO MONTEIRO NETO, devidamente qualificado nos autos, 

propôs “Ação Declaratória Cumulado com Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus ao 

recebimento e gozo de férias tidas como não pagas ou concedidas pelo 

réu. Sustenta, inicialmente, a não ocorrência da prescrição quinquenal, 

vez que não houve usufruto do benefício, e pede a condenação do réu à 

concessão e pagamento das férias e terço constitucional de 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 e terço constitucional de 

2012. Alternativamente, pede a conversão em pecúnia das férias e terço 

de férias. O pedido veio acompanhado de diversos documentos. Em 

contestação, o réu alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal, 

sustentando, no mérito, que o autor não pleiteou administrativamente o 

benefício, devendo a ação ser julgada improcedente e, em caso de 

eventual condenação, pediu a fixação dos juros e da correção monetária 

nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97. 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. Inicialmente, antes 

de adentrar o mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada 

pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de 

acordo com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “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 
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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.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." 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.” Com efeito, examinando-se a pretensão 

externada na inicial em harmonia com todo o entendimento aqui exposto 

acerca da prescrição quinquenal, conclui-se que as verbas pleiteadas 

pelo autor foram atingidas pela prescrição, uma vez que dizem respeito 

aos períodos aquisitivos de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 

e 2012/2013 e a ação foi proposta em 15.2.2018, quando já decorridos os 

cinco anos. Além do que, não consta nos autos qualquer fato que tenha 

interrompido o cômputo do prazo prescricional, tanto que a “Vida 

Funcional” do servidor registra a declaração de prescrição dos referidos 

períodos (Id. 11749162). Outrossim, a jurisprudência mato-grossense tem 

compreendido que o prazo prescricional se aplica a todo e qualquer direito 

contra a fazenda pública, segundo se infere dos julgados a seguir: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – 

INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO - 

ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – VERBAS 

RESCISÓRIAS – DEVIDAS – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL – 1/3 DE FÉRIAS – PAGAMENTO VERIFICADO – 

JUROS E CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Intempestivo o recurso, impõe-se o seu não 

conhecimento. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no 

Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, 

Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. (...)” (Apelação / 

Remessa Necessária 168330/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 5.3.2018, p. no DJE 

9.3.2018) “REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - 

SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - 

INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO 

DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - 

(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) - ATUALIZAÇÃO 

DO CRÉDITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há suspensão da prescrição prevista 

no artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32, quando não é 

possível identificar se houve requerimento administrativo por parte do 

servidor, tampouco se não há resposta da administração referente ao 

pedido. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem 

relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.3. (...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

81876/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.3.2017, p. no DJE 11.4.2017) Desse 

modo, não havendo nos autos prova de que houve interrupção do prazo 

prescricional e já tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos dos períodos 

aquisitivos pleiteados, impõe-se o não acolhimento do pleito. Diante do 

exposto, acolho a preliminar, reconhecendo a prescrição do direito 

pleiteado pela autora, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.
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Vistos. OLGA LUIZA PADILHA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com “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 

função de auxiliar de consultório dentário classe D, nível 8, nível médio. 

Afirma ser servidora pública concursada desde 5 de dezembro de 1994, 

ocupando o cargo acima descrito, com carga horária 30 horas, vinculada 

à Secretaria de Saúde, ou seja, possuir tempo suficiente para ser elevada 

para o nível 8. Diz que em dezembro de 2012 obteve sua progressão 

inicial para a classe A, nível 6, conforme Portaria n. 186/2012, seguida da 

promoção concedida a todos os servidores em maio de 2014. Argumenta, 

porém, que em 23 de maio de 2012 juntou mais de 600 horas de cursos, 

porém estes não foram considerados para sua promoção ocorrida no 

mesmo ano, o mesmo ocorrendo em 2014, quando juntou novos 

certificados, inclusive de curso superior, porém não foi enquadrada na 

classe D. Por tais motivos, pede a procedência do pedido, a fim de que o 

réu seja condenado a realizar o seu enquadramento, com o pagamento 

das diferenças salariais correspondentes da classe B a contar do 

requerimento administrativo (23.5.2012) e da classe D a partir de 17 de 

novembro de 2014, tudo acrescidos juros e correção. Pede, ainda, seja o 

réu condenado ao pagamento do terço de férias de 2010/2011 e 

2011/2012. Junta diversos documentos. Em contestação, o réu alega que 

a autora não preencheu os requisitos necessários à progressão almejada, 

vez que parte dos certificados carreados aos autos está ilegível e os que 

aproveitam não comprovam o tempo de curso necessário e que, além 

disso, não possui tempo de serviço suficiente ao enquadramento. Pede, 

pois, 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. Segundo se infere do relatório supra, a 

pretensão da autora é o seu enquadramento no nível 8, classe D, do cargo 

de auxiliar de consultório odontológico – nível médio, pois, segundo alega, 

preencheu os requisitos necessários à promoção almejada. O 

enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 

3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32 e 34, 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 
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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. 35. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei 

Complementar: (...) II – cargos de Nível Médio ou Técnico Médio com 

enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional;” destaquei Como se vê, para 

a elevação nas classes da carreira de cargo de nível médio, como é o 

caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três 

anos), além da somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na 

área de atuação, mais ensino superior na área de atuação e 

pós-graduação ou somatória de 360 horas de curso, não excluindo a 

“avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. 

Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente 

demonstrado o cumprimento do requisito tempo para a promoção nas 

classes, já que a autora ingressou no trabalho público em 5.12.1994 (pg. 

196) para exercer o cargo de “auxiliar de consultório dentário” e já 

contava com mais de 23 (vinte e três) anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de 

avaliação da servidora, aplica-se o disposto no referido dispositivo, 

especialmente por não ter ele contestado o pleito, ocasião em que poderia 

apresentar os motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação 

municipal. De igual modo, a autora comprovou possui mais de 200 horas 

de curso de aperfeiçoamento na área de atuação e a conclusão do curso 

de Pós-Graduação em “Especialização em Gestão em Saúde Pública” 

(30.12.2013) e em “Especialista em Auditoria em Sistemas de Saúde 

Coletiva com ênfase em PSF” (31.3.2014) (pgs. 135 e 137), de modo que 

faz jus à progressão para a classe D. No tocante à promoção vertical, o 

art. 35, da lei supramencionada exige, para a elevação nos níveis, o 

preenchimento de dois requisitos apenas: o interstício de 3 (três) anos 

entre os padrões e a obtenção de média satisfatória em cada avaliação 

dentro desse período, requisitos que, como visto acima, restaram 

preenchidos. Isso porque ela ingressou na administração pública em 

5.12.1994 (I), alcançado 3 anos em 5.12.1997 (II) , mais 3 anos em 

5.12.2000 (III), mais 3 anos em 5.12.2003 (IV), mais 3 anos em 5.12.2006 

(V), mais 3 anos em 5.12.2009 (VI), mais 3 anos em 5.12.2012 (VII) e, por 

fim, mais 3 anos em 5.12.2015 (VIII), cumprindo salientar que a sua 

aprovação em avaliação de desempenho foi presumida, nos termos do o § 

3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” 

proposta por Olga Luiza Padilha em face do Município de Várzea Grande, 

condenado este a realizar o enquadramento da servidora no nível 8, 

classe D, do cargo de auxiliar de consultório dentário – 30h, sem prejuízo 

de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a 

partir do momento em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 

32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças 

decorrentes vencidas em valor a ser apurado em liquidação do julgado, 

declarando, por sentença, 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]. 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). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 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: 1002104-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PORT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ROSELI PORT, qualificada nos autos, propôs “Ação Ordinária de 

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 30.6.2004 e que, de acordo 

com a Lei Complementar n. 4.014/2014, deveria ter sido enquadrada na 

classe B desde 10.4.2015. Relata ter pleiteado administrativamente a sua 

progressão para a classe B em abril de 2015, juntando certificado de 

cursos, porém somente em maio de 2016 foi efetivamente enquadrada na 

classe B, nível 4, 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 4. Por essa razão, diz fazer jus ao 

recebimento das diferenças salariais do enquadramento no período de 

abril de 2015 a maio de 2016, com seus reflexos. 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 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 

pedido formulado na inicial está alicerçado na Lei Municipal n. 4.014/2014, 

mais especificamente em seus arts. 9 e seguintes, que estabelecem os 

critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se 

infere a seguir: “Art. 9. O Cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico e Social é estruturado em linha horizontal de acesso, 

identificado letras maiúsculas, conforme Anexo IV, 30 (trinta) horas, e 

Anexo IV, 40 (quarenta) horas da presente Lei: Art. 10. As classes são 

estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento 

do cargo de Nível Superior, da seguinte forma: I – Classe A: Formação em 

ensino superior completo com diploma devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura –MEC e respectivo registro no órgão de 

classe quando necessário; II – Classe B: Pós-Graduação lato senso, com 

carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo ou 

atuação do órgão; III – Classe C: Três Pós-Graduação lato senso, com 

carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas; na área do cargo ou 

atuação do órgão; IV – Classe D: Título de Mestrado ou Doutorado. (...) 

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 
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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 Técnico 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 curso 

de Pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas (classe B). 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 30.6.2004, contando, na data do 

ajuizamento da ação, com mais de 13 anos de efetivo exercício e, em abril 

de 2015 (requerimento administrativo), com mais de 10 (dez) anos, 

cumprindo, assim, o requisito tempo para a promoção nas classes, 

restando verificar, se, de fato, ela possui formação compatível com a 

classe pretendida (B). De acordo com os documentos carreados aos 

autos, mais especificamente aqueles que acompanharam o processo 

administrativo mencionado pela autora na inicial, de abril de 2015, foi 

juntado, à época, o certificado de conclusão do curso de “Especialista em 

Direito Ambiental e Urbanístico”, emitido pela Faculdade de Direito da 

Fundação Escola Superior do Ministério Público, credenciada pelo MEC, 

com carga horária de 360 horas (Id. 12320984), o que lhe conferia direito 

de progressão para a classe B. Todavia, como descrito na inicial, a autora 

só foi elevada para a referida classe 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. A 

despeito disso, observa-se da ficha financeira da servidora que somente 

em junho de 2016 ela passou a receber salário compatível com o cargo de 

técnico de desenvolvimento econômico social nível superior – 30 horas – 

classe B, nível 4, que é de R$ 2.286,75 (dois mil, duzentos e oitenta e seis 

reais e setenta e cinco centavos). Desta feita, nenhuma dúvida resta de 

que a autora faz jus às diferenças salariais do enquadramento na classe 

B, nível 4 a partir de maio de 2015, conforme art. 20. Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na “Ação Ordinária de Cobrança” 

proposta por Roseli Port em face do Município de Várzea Grande, 

condenando este ao pagamento das diferenças salariais do 

enquadramento da servidora na classe B, nível 4, a partir de maio de 2015, 

com seus reflexos, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, 

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]. 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 e 4º, II, 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: 1002104-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PORT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ROSELI PORT, qualificada nos autos, propôs “Ação Ordinária de 

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 30.6.2004 e que, de acordo 

com a Lei Complementar n. 4.014/2014, deveria ter sido enquadrada na 

classe B desde 10.4.2015. Relata ter pleiteado administrativamente a sua 

progressão para a classe B em abril de 2015, juntando certificado de 

cursos, porém somente em maio de 2016 foi efetivamente enquadrada na 

classe B, nível 4, 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 4. Por essa razão, diz fazer jus ao 

recebimento das diferenças salariais do enquadramento no período de 

abril de 2015 a maio de 2016, com seus reflexos. 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 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 

pedido formulado na inicial está alicerçado na Lei Municipal n. 4.014/2014, 

mais especificamente em seus arts. 9 e seguintes, que estabelecem os 

critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se 

infere a seguir: “Art. 9. O Cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico e Social é estruturado em linha horizontal de acesso, 

identificado letras maiúsculas, conforme Anexo IV, 30 (trinta) horas, e 

Anexo IV, 40 (quarenta) horas da presente Lei: Art. 10. As classes são 

estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento 

do cargo de Nível Superior, da seguinte forma: I – Classe A: Formação em 

ensino superior completo com diploma devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura –MEC e respectivo registro no órgão de 

classe quando necessário; II – Classe B: Pós-Graduação lato senso, com 

carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo ou 

atuação do órgão; III – Classe C: Três Pós-Graduação lato senso, com 

carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas; na área do cargo ou 

atuação do órgão; IV – Classe D: Título de Mestrado ou Doutorado. (...) 

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 
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automaticamente.” Como se vê, para a elevação nas classes da carreira 

de cargo de Técnico 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 curso 

de Pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas (classe B). 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 30.6.2004, contando, na data do 

ajuizamento da ação, com mais de 13 anos de efetivo exercício e, em abril 

de 2015 (requerimento administrativo), com mais de 10 (dez) anos, 

cumprindo, assim, o requisito tempo para a promoção nas classes, 

restando verificar, se, de fato, ela possui formação compatível com a 

classe pretendida (B). De acordo com os documentos carreados aos 

autos, mais especificamente aqueles que acompanharam o processo 

administrativo mencionado pela autora na inicial, de abril de 2015, foi 

juntado, à época, o certificado de conclusão do curso de “Especialista em 

Direito Ambiental e Urbanístico”, emitido pela Faculdade de Direito da 

Fundação Escola Superior do Ministério Público, credenciada pelo MEC, 

com carga horária de 360 horas (Id. 12320984), o que lhe conferia direito 

de progressão para a classe B. Todavia, como descrito na inicial, a autora 

só foi elevada para a referida classe 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. A 

despeito disso, observa-se da ficha financeira da servidora que somente 

em junho de 2016 ela passou a receber salário compatível com o cargo de 

técnico de desenvolvimento econômico social nível superior – 30 horas – 

classe B, nível 4, que é de R$ 2.286,75 (dois mil, duzentos e oitenta e seis 

reais e setenta e cinco centavos). Desta feita, nenhuma dúvida resta de 

que a autora faz jus às diferenças salariais do enquadramento na classe 

B, nível 4 a partir de maio de 2015, conforme art. 20. Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na “Ação Ordinária de Cobrança” 

proposta por Roseli Port em face do Município de Várzea Grande, 

condenando este ao pagamento das diferenças salariais do 

enquadramento da servidora na classe B, nível 4, a partir de maio de 2015, 

com seus reflexos, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, 

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]. 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 e 4º, II, 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: 1009476-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN, qualificado nos autos, 

propôs a presente “Ação de Obrigação de Fazer para Correção de 

Enquadramento Funcional com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com 

Cobrança das Diferenças Salariais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, ser servidor público municipal ocupante 

do cargo de Médico Anestesista e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento no nível 10. Relatou ter sido admitido interinamente na 

administração pública em 1.2.1990 e ter tomado posse efetiva em 

17.5.1993, obtendo o reconhecimento do tempo anterior ao concurso para 

todos os efeitos, conforme Portaria n. 058/2001. Narrou que em 2011 foi 

enquadrado, por meio da Portaria n. 847/2011, na classe C, nível 7, 

conforme Lei Municipal n. 3.506/2010, que instituiu o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salário dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea 

Grande e, que, embora a referida portaria tenha fixado os efeitos 

financeiros do enquadramento a partir de maio de 2011, seu subsídio só 

foi pago corretamente em janeiro de 2012. Alegou, ainda, que o referido 

enquadramento está equivocado, pois à época possuía titulação que lhe 

outorgava direito de ser enquadrado na classe C e possuía tempo para 

ocupar o nível 8, sendo que a classe foi corrigida por meio da Portaria n. 

655/2012, porém o nível foi mantido erroneamente no 7, passando, então, 

a perceber salário compatível com essa colocação a partir de julho de 

2012, ainda de forma equivocada, vez que deveria perceber salário 

compatível com o nível 8. Disse que deveria ter sido enquadrado na classe 

C, nível 8 desde 30 de abril de 2011, com salário de R$ 4.360,51 (quatro 

mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), 

posteriormente reajustado pelas leis subsequentes. Argumentou, também, 

que a partir de 1.2.2017, quando completou 27 anos de serviço deveria ter 

sido enquadrado no nível 10, da tabela constante no anexo I, da Lei n. 

3.959/2013 e, que, de acordo com a Lei Complementar n. 4.049/2014, essa 

progressão deverá ocorrer a partir de 31.12.2017. Por tais motivos, pediu 

a procedência do pleito, a fim de que o réu fosse condenado a retificar o 

seu enquadramento para o nível 10, bem como a pagar as diferenças 

salariais correspondentes. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu 

não se opôs ao pedido, sustentando unicamente a prescrição quinquenal, 

bem como pugnando que os valores fossem corrigidos de acordo com a 

posição adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ou seja, com 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. 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. Antes de adentrar o mérito, sobre a prejudicial de mérito 

sustentada pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, cumpre 

assinalar que por resumir o pleito em diferenças salariais de 

enquadramento a partir de maio de 2011, não há se falar em prescrição, 

uma vez que o requerimento administrativo do servidor é de 21.5.2015 e a 

ação foi proposta em 19.12.2017[1]. Quanto ao mérito, como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito do requerente de ser 

elevado para o nível 10 e de receber as diferenças salariais do seu 

enquadramento realizado equivocadamente pelo réu, a partir de maio de 

2011. A Lei n. 3.506/2010, que institui o plano de cargos, carreira e 

vencimentos dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande 

– MT estabelecia, em seus arts. 14 e 15, os seguintes critérios de 

enquadramento: “Art. 14 – A carreira de Médicos e Odontólogos do 

Município é estruturada em 05 (cinco) classes horizontais e 12 (doze) 

níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios. 

I – Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com avaliação de 

desempenho nos termos desta lei, observados os critérios de uma classe 

para outra. II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço 

e avaliação de desemprenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de 

um nível para outro. Parágrafo Único – Decreto Municipal regulamentará a 

avaliação de desempenho dos integrantes das carreiras de médicos e 

odontólogos para os fins dispostos neste artigo. Art. 15 - Para fins de 

aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, 

deverão ser observados seguintes critérios: I – Classe A – Nível Superior 

Completo com diploma de médico ou cirurgião dentista; II – Classe B – 

Somatória de 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento na 

área de atuação, ou curso de pós-graduação a título de especialização ou 

ainda título de residência médica; III – Classe C – requisito da classe B, 

acrescido de mais 300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na 

área de atuação, ou mais uma pós-graduação a título de especialização; 

IV – Classe D – Título de mestrado na área de atuação; V – Classe E – 

Título de Doutorado na área de atuação. Parágrafo único – A progressão 
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do titular de cargo efetivo de médico e odontólogo, por alteração de uma 

classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente 

comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o 

interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra. A Lei n. 

3.661/2011, por sua vez, alterou os incisos II e III do art. 15, que passou a 

conter a seguinte redação, com vigência a partir de 11 de outubro de 

2011: (...) II – Classe B – somatória de 300 (trezentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação, ou curso de pós-graduação a título 

de especialização; III – Classe C – requisito da classe B, acrescido de mais 

300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, 

ou mais uma pós-graduação a título de especialização ou ainda título de 

residência médica; Já no ano de 2012, o item III acima foi novamente 

alterado, vigorando a partir de 6 de março de 2012, passando a conter o 

seguinte teor: “III – Classe C – Residência médica ou título de especialista 

reconhecido pela sociedade ou Conselho Regional de Medicina; ou 

requisito da Classe B acrescido de mais 300 (trezentas) horas de curso 

de aperfeiçoamento na área de atuação; ou mais uma pós-graduação a 

título de especialização.” Por fim, em 2013, com a entrada em vigor da Lei 

Complementar n. 3.959/2013, que revogou as anteriores, a partir de abril 

de 2014, o enquadramento dos médicos e odontólogos passou a ser 

regulamentado da seguinte forma: “Art. 14. A carreira de Médicos e 

Odontólogos do Município são estruturadas em 5 (cinco) classe 

horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados 

os seguintes critérios: I - Na horizontal, o critério de promoção será de 

acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra. 

II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação 

de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível 

para outro. Art. 15- Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, 

além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes 

critérios: I – Classe A – Nível Superior Completo com diploma de Médico 

e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC; II – Classe B – Requisitos 

estabelecidos da classe A, acrescido de Pós-graduação lato sensu, com 

carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação; III – Classe C – 

Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade 

Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho 

Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia; IV – Classe D 

– Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de 

Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas 

Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de 

atuação reconhecido pelo MEC. Parágrafo único – A progressão do titular 

de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe 

para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, 

nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 

(três) anos classe para outra.” Observa-se, pois, que não houve 

alteração dos critérios para progressão nos níveis, permanecendo a 

exigência do interstício de 3 anos, enquanto que para a elevação nas 

classes foram feitas algumas alterações nos anos de 2011, 2012 e 2013, 

sendo que a legislação atual deixou de exigir, para a progressão nas 

classes, a avaliação do desempenho, baseando-se unicamente nos títulos 

ou na habilitação e no tempo de 3 anos de exercício entre uma classe e 

outra. Nesse passo, resta verificar se o autor preenche os requisitos 

acima, cumprindo destacar que, de acordo com a vida funcional contida 

nos autos, ele ingressou na administração pública interinamente em 

1.2.1990 no cargo de médico anestesista e somente em 17.5.1993 tomou 

posse efetiva, permanecendo no mesmo cargo, lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme se vê do Id. 11225189. O parágrafo único 

do art. 15, da Lei n. 3.506/2010 inalterado pela Lei n. 3.959/2013 

estabelece que “a progressão do titular de cargo efetivo de Médico e 

Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude 

de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos 

incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos classe para 

outra”, ou seja, a progressão funcional é garantida exclusivamente ao 

servidor integrante da carreira pública. Desse modo, só deverá ser 

incluído no cômputo de tempo para progressão o período em que o autor 

passou a integrar a carreira pública, mediante posse efetiva, que, neste 

caso, se deu em 17.5.1993. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem 

se posicionando nesse sentido, segundo atestam os arestos “in verbis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – REEXAME 

NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL C/C COBRANÇA - Lei 2.361/2001 - MAGISTÉRIO PÚBLICO - 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO POR CLASSES – 

PROGRESSÃO VERTICAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE RÉ 

PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. 1 - O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, 

assentou que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do 

artigo 19 da ADCT, o servidor que não é efetivo tem direito tão somente a 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional 

nela, ou desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos seus 

integrantes.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 178799/2015 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. em 10.4.2017, p. no DJE 16.5.2017 - destaquei) “MANDADO DE 

SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA DECLARADA 

ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO – ART. 19 ADCT – ALEGADA ISONOMIA 

ENTRE SERVIDORES EFETIVOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 

“O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na 

hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT, o 

servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, a não ter direito à progressão funcional, ou 

a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.” (STF, 

Segunda Turma, RE 163715/PA, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 

19/12/1996).” (TJMT - MS 98638/2016 – Tribunal Pleno, Rel. Des. Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.11.2016, p. DJE 30.11.2016) Nesse 

contexto, considerando o entendimento pacificado na jurisprudência acima 

em consonância com a legislação municipal vigente, pode-se concluir que 

quando da promulgação da Lei n. 3.506/2010, em 14 de setembro de 2010, 

o autor possuía 17 anos de serviço e ocupava o nível 6, alcançando mais 

3 anos em 2011 (nível 7), mais 3 anos em 2014 (nível 8) e, por fim, mais 3 

anos em 17.5.2017, quando, então, passou a ter direito de ser elevado 

para o nível 9, o que foi feito pelo réu até o ano de 2014, quando elevou o 

servidor para o nível 8, deixando, porém, de realizar o seu enquadramento 

para o nível 9 em 2017. Quanto à classe, verifica-se que, de fato, o réu 

retificou a Portaria de enquadramento, elevando o servidor para a classe 

C (Portaria n. 655/2012), segundo se infere da ficha funcional Id. 

11225189. Contudo, as fichas financeiras do servidor atestam que o seu 

salário não foi reajustado a partir de maio de 2011, conforme previa o art. 

52, § 3º, da Lei n. 3.506/2010, o que só ocorreu a partir de julho de 2012, 

quando o autor passou a perceber salário base de R$ 4.113,69 (quatro 

mil, cento e treze reais e sessenta e nove centavos), exatamente como 

estabelecido na tabela contida no Anexo I, da referida lei. Também se 

verifica que a partir de abril de 2014 o salário do servidor foi devidamente 

ajustado conforme a sua ocupação na classe C, nível 8, na medida em que 

passou a receber o montante de R$ 6.367,87 (seis mil, trezentos e 

sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme tabela contida 

no anexo I, da Lei n. 3.959/2013, tendo, porém sido reduzido em fevereiro 

de 2015 a setembro de 2017 para R$ 6.007,43 (seis mil, sete reais e 

quarenta e três centavos), valor compatível com o nível 7, classe C. Desse 

modo, pode-se concluir que, de fato, o autor sofreu prejuízo financeiro 

quando do enquadramento realizado pelo réu, ao menos nos períodos de 

maio de 2011 a março de 2012 e de fevereiro de 2015 a abril de 2017 

(diferença de enquadramento), bem como a partir de maio de 2017, 

quando deveria ter sido elevado para o nível 9. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação de 

Obrigação de Fazer para Correção de Enquadramento Funcional com 

Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Cobrança das Diferenças 

Salariais intentada por Luiz Fernando Sanches Sachetin em face do 

Município de Várzea Grande-MT, a fim de condenar este a pagar ao 

servidor as diferenças salariais do enquadramento no período de maio de 

2011 a março de 2012 e de fevereiro de 2015 a abril de 2017, bem como a 

realizar a sua progressão para o nível 9 a partir de 17.5.2017, pagando as 

diferenças salariais correspondentes, conforme legislação vigente em 

cada período, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, 

declarando extinto o feito 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[2]. 

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido, cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 
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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 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, 

do CPC, a ser suportado na proporção de 30% pelo autor e 70% pelo réu. 

Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário, nos termos do 

art. 496, do CPC e da Súmula 490 do STJ. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] Súmula 85 – STJ: “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.” [2] 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: 1009476-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN, qualificado nos autos, 

propôs a presente “Ação de Obrigação de Fazer para Correção de 

Enquadramento Funcional com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com 

Cobrança das Diferenças Salariais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, ser servidor público municipal ocupante 

do cargo de Médico Anestesista e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento no nível 10. Relatou ter sido admitido interinamente na 

administração pública em 1.2.1990 e ter tomado posse efetiva em 

17.5.1993, obtendo o reconhecimento do tempo anterior ao concurso para 

todos os efeitos, conforme Portaria n. 058/2001. Narrou que em 2011 foi 

enquadrado, por meio da Portaria n. 847/2011, na classe C, nível 7, 

conforme Lei Municipal n. 3.506/2010, que instituiu o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salário dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea 

Grande e, que, embora a referida portaria tenha fixado os efeitos 

financeiros do enquadramento a partir de maio de 2011, seu subsídio só 

foi pago corretamente em janeiro de 2012. Alegou, ainda, que o referido 

enquadramento está equivocado, pois à época possuía titulação que lhe 

outorgava direito de ser enquadrado na classe C e possuía tempo para 

ocupar o nível 8, sendo que a classe foi corrigida por meio da Portaria n. 

655/2012, porém o nível foi mantido erroneamente no 7, passando, então, 

a perceber salário compatível com essa colocação a partir de julho de 

2012, ainda de forma equivocada, vez que deveria perceber salário 

compatível com o nível 8. Disse que deveria ter sido enquadrado na classe 

C, nível 8 desde 30 de abril de 2011, com salário de R$ 4.360,51 (quatro 

mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), 

posteriormente reajustado pelas leis subsequentes. Argumentou, também, 

que a partir de 1.2.2017, quando completou 27 anos de serviço deveria ter 

sido enquadrado no nível 10, da tabela constante no anexo I, da Lei n. 

3.959/2013 e, que, de acordo com a Lei Complementar n. 4.049/2014, essa 

progressão deverá ocorrer a partir de 31.12.2017. Por tais motivos, pediu 

a procedência do pleito, a fim de que o réu fosse condenado a retificar o 

seu enquadramento para o nível 10, bem como a pagar as diferenças 

salariais correspondentes. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu 

não se opôs ao pedido, sustentando unicamente a prescrição quinquenal, 

bem como pugnando que os valores fossem corrigidos de acordo com a 

posição adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ou seja, com 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. 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. Antes de adentrar o mérito, sobre a prejudicial de mérito 

sustentada pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, cumpre 

assinalar que por resumir o pleito em diferenças salariais de 

enquadramento a partir de maio de 2011, não há se falar em prescrição, 

uma vez que o requerimento administrativo do servidor é de 21.5.2015 e a 

ação foi proposta em 19.12.2017[1]. Quanto ao mérito, como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito do requerente de ser 

elevado para o nível 10 e de receber as diferenças salariais do seu 

enquadramento realizado equivocadamente pelo réu, a partir de maio de 

2011. A Lei n. 3.506/2010, que institui o plano de cargos, carreira e 

vencimentos dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande 

– MT estabelecia, em seus arts. 14 e 15, os seguintes critérios de 

enquadramento: “Art. 14 – A carreira de Médicos e Odontólogos do 

Município é estruturada em 05 (cinco) classes horizontais e 12 (doze) 

níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios. 

I – Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com avaliação de 

desempenho nos termos desta lei, observados os critérios de uma classe 

para outra. II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço 

e avaliação de desemprenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de 

um nível para outro. Parágrafo Único – Decreto Municipal regulamentará a 

avaliação de desempenho dos integrantes das carreiras de médicos e 

odontólogos para os fins dispostos neste artigo. Art. 15 - Para fins de 

aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, 

deverão ser observados seguintes critérios: I – Classe A – Nível Superior 

Completo com diploma de médico ou cirurgião dentista; II – Classe B – 

Somatória de 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento na 

área de atuação, ou curso de pós-graduação a título de especialização ou 

ainda título de residência médica; III – Classe C – requisito da classe B, 

acrescido de mais 300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na 

área de atuação, ou mais uma pós-graduação a título de especialização; 

IV – Classe D – Título de mestrado na área de atuação; V – Classe E – 

Título de Doutorado na área de atuação. Parágrafo único – A progressão 

do titular de cargo efetivo de médico e odontólogo, por alteração de uma 

classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente 

comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o 

interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra. A Lei n. 

3.661/2011, por sua vez, alterou os incisos II e III do art. 15, que passou a 

conter a seguinte redação, com vigência a partir de 11 de outubro de 

2011: (...) II – Classe B – somatória de 300 (trezentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação, ou curso de pós-graduação a título 

de especialização; III – Classe C – requisito da classe B, acrescido de mais 

300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, 

ou mais uma pós-graduação a título de especialização ou ainda título de 

residência médica; Já no ano de 2012, o item III acima foi novamente 

alterado, vigorando a partir de 6 de março de 2012, passando a conter o 

seguinte teor: “III – Classe C – Residência médica ou título de especialista 

reconhecido pela sociedade ou Conselho Regional de Medicina; ou 

requisito da Classe B acrescido de mais 300 (trezentas) horas de curso 

de aperfeiçoamento na área de atuação; ou mais uma pós-graduação a 

título de especialização.” Por fim, em 2013, com a entrada em vigor da Lei 

Complementar n. 3.959/2013, que revogou as anteriores, a partir de abril 

de 2014, o enquadramento dos médicos e odontólogos passou a ser 

regulamentado da seguinte forma: “Art. 14. A carreira de Médicos e 

Odontólogos do Município são estruturadas em 5 (cinco) classe 

horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados 

os seguintes critérios: I - Na horizontal, o critério de promoção será de 

acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra. 

II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação 

de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível 

para outro. Art. 15- Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, 

além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes 

critérios: I – Classe A – Nível Superior Completo com diploma de Médico 

e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC; II – Classe B – Requisitos 

estabelecidos da classe A, acrescido de Pós-graduação lato sensu, com 

carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação; III – Classe C – 

Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade 

Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho 

Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia; IV – Classe D 

– Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de 

Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas 
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Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de 

atuação reconhecido pelo MEC. Parágrafo único – A progressão do titular 

de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe 

para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, 

nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 

(três) anos classe para outra.” Observa-se, pois, que não houve 

alteração dos critérios para progressão nos níveis, permanecendo a 

exigência do interstício de 3 anos, enquanto que para a elevação nas 

classes foram feitas algumas alterações nos anos de 2011, 2012 e 2013, 

sendo que a legislação atual deixou de exigir, para a progressão nas 

classes, a avaliação do desempenho, baseando-se unicamente nos títulos 

ou na habilitação e no tempo de 3 anos de exercício entre uma classe e 

outra. Nesse passo, resta verificar se o autor preenche os requisitos 

acima, cumprindo destacar que, de acordo com a vida funcional contida 

nos autos, ele ingressou na administração pública interinamente em 

1.2.1990 no cargo de médico anestesista e somente em 17.5.1993 tomou 

posse efetiva, permanecendo no mesmo cargo, lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme se vê do Id. 11225189. O parágrafo único 

do art. 15, da Lei n. 3.506/2010 inalterado pela Lei n. 3.959/2013 

estabelece que “a progressão do titular de cargo efetivo de Médico e 

Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude 

de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos 

incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos classe para 

outra”, ou seja, a progressão funcional é garantida exclusivamente ao 

servidor integrante da carreira pública. Desse modo, só deverá ser 

incluído no cômputo de tempo para progressão o período em que o autor 

passou a integrar a carreira pública, mediante posse efetiva, que, neste 

caso, se deu em 17.5.1993. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem 

se posicionando nesse sentido, segundo atestam os arestos “in verbis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – REEXAME 

NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL C/C COBRANÇA - Lei 2.361/2001 - MAGISTÉRIO PÚBLICO - 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO POR CLASSES – 

PROGRESSÃO VERTICAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE RÉ 

PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. 1 - O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, 

assentou que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do 

artigo 19 da ADCT, o servidor que não é efetivo tem direito tão somente a 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional 

nela, ou desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos seus 

integrantes.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 178799/2015 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. em 10.4.2017, p. no DJE 16.5.2017 - destaquei) “MANDADO DE 

SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA DECLARADA 

ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO – ART. 19 ADCT – ALEGADA ISONOMIA 

ENTRE SERVIDORES EFETIVOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 

“O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na 

hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT, o 

servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, a não ter direito à progressão funcional, ou 

a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.” (STF, 

Segunda Turma, RE 163715/PA, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 

19/12/1996).” (TJMT - MS 98638/2016 – Tribunal Pleno, Rel. Des. Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.11.2016, p. DJE 30.11.2016) Nesse 

contexto, considerando o entendimento pacificado na jurisprudência acima 

em consonância com a legislação municipal vigente, pode-se concluir que 

quando da promulgação da Lei n. 3.506/2010, em 14 de setembro de 2010, 

o autor possuía 17 anos de serviço e ocupava o nível 6, alcançando mais 

3 anos em 2011 (nível 7), mais 3 anos em 2014 (nível 8) e, por fim, mais 3 

anos em 17.5.2017, quando, então, passou a ter direito de ser elevado 

para o nível 9, o que foi feito pelo réu até o ano de 2014, quando elevou o 

servidor para o nível 8, deixando, porém, de realizar o seu enquadramento 

para o nível 9 em 2017. Quanto à classe, verifica-se que, de fato, o réu 

retificou a Portaria de enquadramento, elevando o servidor para a classe 

C (Portaria n. 655/2012), segundo se infere da ficha funcional Id. 

11225189. Contudo, as fichas financeiras do servidor atestam que o seu 

salário não foi reajustado a partir de maio de 2011, conforme previa o art. 

52, § 3º, da Lei n. 3.506/2010, o que só ocorreu a partir de julho de 2012, 

quando o autor passou a perceber salário base de R$ 4.113,69 (quatro 

mil, cento e treze reais e sessenta e nove centavos), exatamente como 

estabelecido na tabela contida no Anexo I, da referida lei. Também se 

verifica que a partir de abril de 2014 o salário do servidor foi devidamente 

ajustado conforme a sua ocupação na classe C, nível 8, na medida em que 

passou a receber o montante de R$ 6.367,87 (seis mil, trezentos e 

sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme tabela contida 

no anexo I, da Lei n. 3.959/2013, tendo, porém sido reduzido em fevereiro 

de 2015 a setembro de 2017 para R$ 6.007,43 (seis mil, sete reais e 

quarenta e três centavos), valor compatível com o nível 7, classe C. Desse 

modo, pode-se concluir que, de fato, o autor sofreu prejuízo financeiro 

quando do enquadramento realizado pelo réu, ao menos nos períodos de 

maio de 2011 a março de 2012 e de fevereiro de 2015 a abril de 2017 

(diferença de enquadramento), bem como a partir de maio de 2017, 

quando deveria ter sido elevado para o nível 9. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação de 

Obrigação de Fazer para Correção de Enquadramento Funcional com 

Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Cobrança das Diferenças 

Salariais intentada por Luiz Fernando Sanches Sachetin em face do 

Município de Várzea Grande-MT, a fim de condenar este a pagar ao 

servidor as diferenças salariais do enquadramento no período de maio de 

2011 a março de 2012 e de fevereiro de 2015 a abril de 2017, bem como a 

realizar a sua progressão para o nível 9 a partir de 17.5.2017, pagando as 

diferenças salariais correspondentes, conforme legislação vigente em 

cada período, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, 

declarando extinto o feito 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[2]. 

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido, cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, 

do CPC, a ser suportado na proporção de 30% pelo autor e 70% pelo réu. 

Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário, nos termos do 

art. 496, do CPC e da Súmula 490 do STJ. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] Súmula 85 – STJ: “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.” [2] 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: 1002974-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARTINS MONTEIRO (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)

 

Vistos. IRACEMA MARTINS MONTEIRO, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com “Ação Ordinária de Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público, 

também qualificado nos autos, objetivando o recebimento das diferenças 

salariais do seu enquadramento no cargo efetivo de auxiliar de serviços 
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gerais. Relata ter ingressado no serviço público em 29.6.1994 e ter sido 

enquadrado na classe B – nível 1 em 2012, por ter preenchido os 

requisitos necessários à época. Argumenta, porém, que, de acordo com o 

art. 87, da Lei Complementar n. 3.507/2010, tem direito de receber os 

valores do enquadramento desde maio de 2011 até o efetivo recebimento 

do salário conforme o enquadramento devido que, no caso, perfaz o 

montante mensal de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais), já que 

deveria ter sido remunerada em R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois 

reais), porém seu salário permaneceu no patamar de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais). Alega, ainda, não ter recebido o terço 

constitucional referente aos anos de 2014, 2015 e 2016 e pede a 

procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado ao pagamento 

das referidas verbas, bem como das diferenças salariais do 

enquadramento referentes ao período de maio de 2011 a agosto de 2012, 

com seus reflexos, acrescidas de juros e correção monetária, além dos 

terços de férias não pagos. Junta diversos documentos. Em contestação, 

o réu sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no 

mérito, que com a implantação do PCCS a carreira na qual está inserida a 

autora passou a ser remunerada por meio de subsídio, ou seja, em parcela 

única que substituiu o salário base e o adicional por tempo de serviço que, 

de acordo com a Lei Complementar n. 3.507/2010, passou a somar o 

montante de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), conforme o 

enquadramento da servidora. Esclarece que o art. 87, da referida lei 

previa o pagamento das diferenças retroativas em dois momentos: 50% 

(cinquenta por cento) em maio de 2011 e 50% (cinquenta por cento) em 

maio de 2012 e, que, de acordo com a tabela nível elementar 30h o salário 

da servidora a partir de maio de 2011 deveria ser de R$ 671,00 

(seiscentos e setenta e um reais) e não de R$ 770,00 (setecentos e 

setenta reais), de modo que as diferenças salariais efetivamente devidas 

à servidora perfaz o montante de apenas R$ 1.980,00 (um mil novecentos 

e oitenta reais). Pede, pois, o acolhimento da preliminar e 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. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “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.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." 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.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela autora foram parcialmente atingidas pela 

prescrição, mais precisamente aquelas anteriores a 28.4.2012, já que a 

ação foi proposta em 28.4.2017. Quanto ao mérito, como se observa nos 

autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada 

reside na aferição do apontado direito da requerente de receber as 

diferenças do enquadramento no período de maio de 2011 a agosto de 

2012. A autora relata ter sido enquadrada no nível 1, classe B em 2012, 

com efeitos financeiros a partir de 1.5.2011. Todavia, como bem relata o 

réu na peça de defesa, o art. 87, da Lei n. 3.507/2010, previa o pagamento 

desses efeitos financeiros em dois momentos, sendo 50% em maio de 

2011 e 50% em maio de 2012. Assim, resta verificar se, de fato, essas 

diferenças foram pagas à servidora. De acordo com a tabela “nível 

elementar” 30 hs contida na referida lei, o salário correspondente ao cargo 

de serviços gerais classe B, nível 1 deveria ser de R$ 770,00 (setecentos 

e setenta reais ) a partir de maio de 2011. Todavia, a ficha financeira da 

servidora registra o seu salário base em apenas R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais e cinquenta centavos) de maio a dezembro de 2011 e de 

janeiro a abril de 2012, sendo que nos meses de julho do mesmo ano a 

agosto de 2012 foram feitos diversos pagamentos a título de 

enquadramento e a partir de setembro de 2012 o seu salário base passou 

a ser pago no valor de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), ou 

seja, a partir de setembro de 2012 houve integralização do subsídio no 

valor devido (R$ 882,00), seguido de aumento em maio de 2014 para R$ 

1.004,16 (um mil, quatro reais e dezesseis centavos). Concluiu-se, 

portanto, que o salário da servidora só foi inferior ao valor previsto na 

tabela nível elementar no primeiro período acima descrito (maio/2011 a 

agosto/2012). Entretanto, como já afirmado acima, a Lei n. 3.507/2010 não 

previu a imediata implantação do enquadramento, na realidade as 

diferenças deveriam ser pagas parceladamente, como, de fato, 

aconteceu. Assim, considerando que o salário da autora vem sendo pago 

em valor condizente com a legislação vigente e considerando que as 

diferenças salariais já foram pagas entre os anos de 2011 e 2012, não há 

se falar em diferenças a serem pagas. A jurisprudência mato-grossense 

ao enfrentar matéria semelhante, assim se posicionou “mutatis mutandis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA 

PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Como se vê, não 

havendo previsão legal de integralização imediata do enquadramento, 

impõe-se o não acolhimento do pleito. Quanto aos terços de férias, 

verifica-se das fichas financeiras contidas nos autos que somente em 

2014 não houve registro de pagamento da referida verba, sendo que em 

2015 o pagamento foi realizado no mês de julho e em 2016 nos meses de 

fevereiro e junho. Outrossim, em que pesa a autora tenha alegado que 

esses pagamento se referem às férias gozadas em 2011, em 2012 e em 
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2012, não consta nos autos qualquer prova acerca disso, de modo que 

ela só fará jus ao terço constitucional de 2014. Diante do exposto, julgo 

parcialmente improcedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Iracema Martins Monteiro em face do Município de Várzea 

Grande, condenando o réu ao pagamento do terço de férias do período 

aquisitivo de 2014, 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 o réu decaído e parte mínima do pedido, 

condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como 

de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código 

de Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, 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 a 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: 1002974-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARTINS MONTEIRO (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)

 

Vistos. IRACEMA MARTINS MONTEIRO, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com “Ação Ordinária de Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público, 

também qualificado nos autos, objetivando o recebimento das diferenças 

salariais do seu enquadramento no cargo efetivo de auxiliar de serviços 

gerais. Relata ter ingressado no serviço público em 29.6.1994 e ter sido 

enquadrado na classe B – nível 1 em 2012, por ter preenchido os 

requisitos necessários à época. Argumenta, porém, que, de acordo com o 

art. 87, da Lei Complementar n. 3.507/2010, tem direito de receber os 

valores do enquadramento desde maio de 2011 até o efetivo recebimento 

do salário conforme o enquadramento devido que, no caso, perfaz o 

montante mensal de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais), já que 

deveria ter sido remunerada em R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois 

reais), porém seu salário permaneceu no patamar de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais). Alega, ainda, não ter recebido o terço 

constitucional referente aos anos de 2014, 2015 e 2016 e pede a 

procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado ao pagamento 

das referidas verbas, bem como das diferenças salariais do 

enquadramento referentes ao período de maio de 2011 a agosto de 2012, 

com seus reflexos, acrescidas de juros e correção monetária, além dos 

terços de férias não pagos. Junta diversos documentos. Em contestação, 

o réu sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no 

mérito, que com a implantação do PCCS a carreira na qual está inserida a 

autora passou a ser remunerada por meio de subsídio, ou seja, em parcela 

única que substituiu o salário base e o adicional por tempo de serviço que, 

de acordo com a Lei Complementar n. 3.507/2010, passou a somar o 

montante de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), conforme o 

enquadramento da servidora. Esclarece que o art. 87, da referida lei 

previa o pagamento das diferenças retroativas em dois momentos: 50% 

(cinquenta por cento) em maio de 2011 e 50% (cinquenta por cento) em 

maio de 2012 e, que, de acordo com a tabela nível elementar 30h o salário 

da servidora a partir de maio de 2011 deveria ser de R$ 671,00 

(seiscentos e setenta e um reais) e não de R$ 770,00 (setecentos e 

setenta reais), de modo que as diferenças salariais efetivamente devidas 

à servidora perfaz o montante de apenas R$ 1.980,00 (um mil novecentos 

e oitenta reais). Pede, pois, o acolhimento da preliminar e 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. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “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.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." 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.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela autora foram parcialmente atingidas pela 

prescrição, mais precisamente aquelas anteriores a 28.4.2012, já que a 

ação foi proposta em 28.4.2017. Quanto ao mérito, como se observa nos 

autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada 

reside na aferição do apontado direito da requerente de receber as 

diferenças do enquadramento no período de maio de 2011 a agosto de 

2012. A autora relata ter sido enquadrada no nível 1, classe B em 2012, 

com efeitos financeiros a partir de 1.5.2011. Todavia, como bem relata o 

réu na peça de defesa, o art. 87, da Lei n. 3.507/2010, previa o pagamento 

desses efeitos financeiros em dois momentos, sendo 50% em maio de 

2011 e 50% em maio de 2012. Assim, resta verificar se, de fato, essas 

diferenças foram pagas à servidora. De acordo com a tabela “nível 

elementar” 30 hs contida na referida lei, o salário correspondente ao cargo 

de serviços gerais classe B, nível 1 deveria ser de R$ 770,00 (setecentos 

e setenta reais ) a partir de maio de 2011. Todavia, a ficha financeira da 

servidora registra o seu salário base em apenas R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais e cinquenta centavos) de maio a dezembro de 2011 e de 

janeiro a abril de 2012, sendo que nos meses de julho do mesmo ano a 
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agosto de 2012 foram feitos diversos pagamentos a título de 

enquadramento e a partir de setembro de 2012 o seu salário base passou 

a ser pago no valor de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), ou 

seja, a partir de setembro de 2012 houve integralização do subsídio no 

valor devido (R$ 882,00), seguido de aumento em maio de 2014 para R$ 

1.004,16 (um mil, quatro reais e dezesseis centavos). Concluiu-se, 

portanto, que o salário da servidora só foi inferior ao valor previsto na 

tabela nível elementar no primeiro período acima descrito (maio/2011 a 

agosto/2012). Entretanto, como já afirmado acima, a Lei n. 3.507/2010 não 

previu a imediata implantação do enquadramento, na realidade as 

diferenças deveriam ser pagas parceladamente, como, de fato, 

aconteceu. Assim, considerando que o salário da autora vem sendo pago 

em valor condizente com a legislação vigente e considerando que as 

diferenças salariais já foram pagas entre os anos de 2011 e 2012, não há 

se falar em diferenças a serem pagas. A jurisprudência mato-grossense 

ao enfrentar matéria semelhante, assim se posicionou “mutatis mutandis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA 

PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Como se vê, não 

havendo previsão legal de integralização imediata do enquadramento, 

impõe-se o não acolhimento do pleito. Quanto aos terços de férias, 

verifica-se das fichas financeiras contidas nos autos que somente em 

2014 não houve registro de pagamento da referida verba, sendo que em 

2015 o pagamento foi realizado no mês de julho e em 2016 nos meses de 

fevereiro e junho. Outrossim, em que pesa a autora tenha alegado que 

esses pagamento se referem às férias gozadas em 2011, em 2012 e em 

2012, não consta nos autos qualquer prova acerca disso, de modo que 

ela só fará jus ao terço constitucional de 2014. Diante do exposto, julgo 

parcialmente improcedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Iracema Martins Monteiro em face do Município de Várzea 

Grande, condenando o réu ao pagamento do terço de férias do período 

aquisitivo de 2014, 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 o réu decaído e parte mínima do pedido, 

condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como 

de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código 

de Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, 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 a 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: 1002974-77.2018.8.11.0002
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IRACEMA MARTINS MONTEIRO (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)

 

Vistos. IRACEMA MARTINS MONTEIRO, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com “Ação Ordinária de Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público, 

também qualificado nos autos, objetivando o recebimento das diferenças 

salariais do seu enquadramento no cargo efetivo de auxiliar de serviços 

gerais. Relata ter ingressado no serviço público em 29.6.1994 e ter sido 

enquadrado na classe B – nível 1 em 2012, por ter preenchido os 

requisitos necessários à época. Argumenta, porém, que, de acordo com o 

art. 87, da Lei Complementar n. 3.507/2010, tem direito de receber os 

valores do enquadramento desde maio de 2011 até o efetivo recebimento 

do salário conforme o enquadramento devido que, no caso, perfaz o 

montante mensal de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais), já que 

deveria ter sido remunerada em R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois 

reais), porém seu salário permaneceu no patamar de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais). Alega, ainda, não ter recebido o terço 

constitucional referente aos anos de 2014, 2015 e 2016 e pede a 

procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado ao pagamento 

das referidas verbas, bem como das diferenças salariais do 

enquadramento referentes ao período de maio de 2011 a agosto de 2012, 

com seus reflexos, acrescidas de juros e correção monetária, além dos 

terços de férias não pagos. Junta diversos documentos. Em contestação, 

o réu sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no 

mérito, que com a implantação do PCCS a carreira na qual está inserida a 

autora passou a ser remunerada por meio de subsídio, ou seja, em parcela 

única que substituiu o salário base e o adicional por tempo de serviço que, 

de acordo com a Lei Complementar n. 3.507/2010, passou a somar o 

montante de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), conforme o 

enquadramento da servidora. Esclarece que o art. 87, da referida lei 

previa o pagamento das diferenças retroativas em dois momentos: 50% 

(cinquenta por cento) em maio de 2011 e 50% (cinquenta por cento) em 

maio de 2012 e, que, de acordo com a tabela nível elementar 30h o salário 

da servidora a partir de maio de 2011 deveria ser de R$ 671,00 

(seiscentos e setenta e um reais) e não de R$ 770,00 (setecentos e 

setenta reais), de modo que as diferenças salariais efetivamente devidas 

à servidora perfaz o montante de apenas R$ 1.980,00 (um mil novecentos 

e oitenta reais). Pede, pois, o acolhimento da preliminar e 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. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “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 
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ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." 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.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela autora foram parcialmente atingidas pela 

prescrição, mais precisamente aquelas anteriores a 28.4.2012, já que a 

ação foi proposta em 28.4.2017. Quanto ao mérito, como se observa nos 

autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada 

reside na aferição do apontado direito da requerente de receber as 

diferenças do enquadramento no período de maio de 2011 a agosto de 

2012. A autora relata ter sido enquadrada no nível 1, classe B em 2012, 

com efeitos financeiros a partir de 1.5.2011. Todavia, como bem relata o 

réu na peça de defesa, o art. 87, da Lei n. 3.507/2010, previa o pagamento 

desses efeitos financeiros em dois momentos, sendo 50% em maio de 

2011 e 50% em maio de 2012. Assim, resta verificar se, de fato, essas 

diferenças foram pagas à servidora. De acordo com a tabela “nível 

elementar” 30 hs contida na referida lei, o salário correspondente ao cargo 

de serviços gerais classe B, nível 1 deveria ser de R$ 770,00 (setecentos 

e setenta reais ) a partir de maio de 2011. Todavia, a ficha financeira da 

servidora registra o seu salário base em apenas R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais e cinquenta centavos) de maio a dezembro de 2011 e de 

janeiro a abril de 2012, sendo que nos meses de julho do mesmo ano a 

agosto de 2012 foram feitos diversos pagamentos a título de 

enquadramento e a partir de setembro de 2012 o seu salário base passou 

a ser pago no valor de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), ou 

seja, a partir de setembro de 2012 houve integralização do subsídio no 

valor devido (R$ 882,00), seguido de aumento em maio de 2014 para R$ 

1.004,16 (um mil, quatro reais e dezesseis centavos). Concluiu-se, 

portanto, que o salário da servidora só foi inferior ao valor previsto na 

tabela nível elementar no primeiro período acima descrito (maio/2011 a 

agosto/2012). Entretanto, como já afirmado acima, a Lei n. 3.507/2010 não 

previu a imediata implantação do enquadramento, na realidade as 

diferenças deveriam ser pagas parceladamente, como, de fato, 

aconteceu. Assim, considerando que o salário da autora vem sendo pago 

em valor condizente com a legislação vigente e considerando que as 

diferenças salariais já foram pagas entre os anos de 2011 e 2012, não há 

se falar em diferenças a serem pagas. A jurisprudência mato-grossense 

ao enfrentar matéria semelhante, assim se posicionou “mutatis mutandis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA 

PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Como se vê, não 

havendo previsão legal de integralização imediata do enquadramento, 

impõe-se o não acolhimento do pleito. Quanto aos terços de férias, 

verifica-se das fichas financeiras contidas nos autos que somente em 

2014 não houve registro de pagamento da referida verba, sendo que em 

2015 o pagamento foi realizado no mês de julho e em 2016 nos meses de 

fevereiro e junho. Outrossim, em que pesa a autora tenha alegado que 

esses pagamento se referem às férias gozadas em 2011, em 2012 e em 

2012, não consta nos autos qualquer prova acerca disso, de modo que 

ela só fará jus ao terço constitucional de 2014. Diante do exposto, julgo 

parcialmente improcedente o pedido formulado na “Ação de Cobrança” 

proposta por Iracema Martins Monteiro em face do Município de Várzea 

Grande, condenando o réu ao pagamento do terço de férias do período 

aquisitivo de 2014, 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 o réu decaído e parte mínima do pedido, 

condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como 

de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código 

de Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, 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 a 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. ELENIR APARECIDA BERTONCELLO, devidamente qualificada nos 

autos, impetrou Mandado de Segurança contra ato do PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE e do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar 

lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 

2.5.2012, no cargo de Merendeira, conforme documentos juntados aos 

autos. Relatou ter pleiteado o seu enquadramento na classe B - nível 2 em 

24.3.2015, porém ter obtido resposta. Disse que a autoridade coatora 

efetuou diversos acordos mediados e presididos pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, se comprometendo em atender às 

reivindicações atinentes às questões de direito dos profissionais da 

educação, como, por exemplo, o reenquadramento, a revisão do PCCS, 

dentre outras, conforme documentos comprobatórios em anexo, mas 

resultaram infrutíferos. Sustentou que a inércia da autoridade coatora vem 

lhe causando prejuízos de ordem profissional e financeira, ferindo, assim, 

o princípio da eficiência que deve nortear a Administração Pública. 

Finalizou pugnando pela concessão liminar, a fim de que a autoridade 

coatora fosse compelida a proceder à sua progressão 

funcional/enquadramento da Classe A, Nível 01, para a Classe B, Nível 02, 

sob pena de desobediência, ou, alternativamente, fosse determinada a 
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imediata análise do requerimento administrativo. Juntou documentos. O 

pedido liminar foi parcialmente deferido, no sentido de que os impetrados 

analisassem o pedido administrativo da servidora. Notificado, o ente 

público municipal, ao prestar suas informações, sustentou apenas a 

inadequação da via eleita, ao argumento de que ação possui natureza de 

cobrança, o que não é permitido pela via mandamental, pugnando pela 

extinção do feito, bem como informando o cumprimento da liminar. Instado 

a se manifestar, o Ministério Público foi parcialmente favorável à 

concessão do pleito, afirmando que eventuais efeitos financeiros 

pretéritos deverão ser discutidos em ação autônoma própria. 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 análise acerca da preliminar sustentada 

pelo impetrado consistente na inadequação da via eleita quanto ao pedido 

de pagamento de férias e do terço constitucional, cabendo assinalar que, 

ao contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na 

peça primeira é que os efeitos financeiros decorrentes de eventual 

reconhecimento do direito à promoção/enquadramento incidam sobre as 

férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, de modo que não há 

falar em natureza de cobrança que assegure a inadequação da via eleita. 

Fica, portanto, rejeitada a preliminar. Quanto ao mérito, cumpre salientar 

que a questão a ser enfrentada no presente mandamus, como visto acima, 

reside na aferição do apontado direito da impetrante de obter a 

progressão na carreira da rede municipal de ensino de Várzea Grande, 

como merendeira, sob a forma de promoção nas classes, e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos 

previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. De 

acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, 

depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional 

profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. e) IV 

– Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em 

extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) Classe B – 

formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau superior; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. 

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de 

acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, 

de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012 “decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente.” No caso dos autos, restou 

devidamente demonstrado que a ingressou na administração pública em 

2.5.2012, de modo que deveria ter sido elevada para o nível 2 desde 

2.5.2015. De outra sorte, não há comprovação de que ela tenha concluído 

o ensino médio, conforme exige a alínea B, III, do artigo 24, da Lei n. 

4.007/2014, o que impede a sua progressão para a classe B, pois o 

mandado de segurança exige prova imediata do direito líquido e certo que 

se pretende assegurar. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente 

o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de 

determinar que os impetrados procedam ao enquadramento da impetrante 

no nível II desde 2.5.2015, declarando extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes 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. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 

12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da 

referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. ELENIR APARECIDA BERTONCELLO, devidamente qualificada nos 

autos, impetrou Mandado de Segurança contra ato do PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE e do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar 

lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 

2.5.2012, no cargo de Merendeira, conforme documentos juntados aos 

autos. Relatou ter pleiteado o seu enquadramento na classe B - nível 2 em 

24.3.2015, porém ter obtido resposta. Disse que a autoridade coatora 

efetuou diversos acordos mediados e presididos pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, se comprometendo em atender às 

reivindicações atinentes às questões de direito dos profissionais da 

educação, como, por exemplo, o reenquadramento, a revisão do PCCS, 

dentre outras, conforme documentos comprobatórios em anexo, mas 

resultaram infrutíferos. Sustentou que a inércia da autoridade coatora vem 

lhe causando prejuízos de ordem profissional e financeira, ferindo, assim, 

o princípio da eficiência que deve nortear a Administração Pública. 

Finalizou pugnando pela concessão liminar, a fim de que a autoridade 

coatora fosse compelida a proceder à sua progressão 

funcional/enquadramento da Classe A, Nível 01, para a Classe B, Nível 02, 

sob pena de desobediência, ou, alternativamente, fosse determinada a 

imediata análise do requerimento administrativo. Juntou documentos. O 

pedido liminar foi parcialmente deferido, no sentido de que os impetrados 

analisassem o pedido administrativo da servidora. Notificado, o ente 

público municipal, ao prestar suas informações, sustentou apenas a 

inadequação da via eleita, ao argumento de que ação possui natureza de 

cobrança, o que não é permitido pela via mandamental, pugnando pela 

extinção do feito, bem como informando o cumprimento da liminar. Instado 

a se manifestar, o Ministério Público foi parcialmente favorável à 

concessão do pleito, afirmando que eventuais efeitos financeiros 

pretéritos deverão ser discutidos em ação autônoma própria. 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 análise acerca da preliminar sustentada 

pelo impetrado consistente na inadequação da via eleita quanto ao pedido 

de pagamento de férias e do terço constitucional, cabendo assinalar que, 

ao contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na 

peça primeira é que os efeitos financeiros decorrentes de eventual 

reconhecimento do direito à promoção/enquadramento incidam sobre as 

férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, de modo que não há 

falar em natureza de cobrança que assegure a inadequação da via eleita. 

Fica, portanto, rejeitada a preliminar. Quanto ao mérito, cumpre salientar 

que a questão a ser enfrentada no presente mandamus, como visto acima, 

reside na aferição do apontado direito da impetrante de obter a 

progressão na carreira da rede municipal de ensino de Várzea Grande, 

como merendeira, sob a forma de promoção nas classes, e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos 

previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. De 

acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, 

depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional 

profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. e) IV 

– Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em 

extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) Classe B – 

formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau superior; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. 

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de 

acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, 

de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012 “decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente.” No caso dos autos, restou 

devidamente demonstrado que a ingressou na administração pública em 

2.5.2012, de modo que deveria ter sido elevada para o nível 2 desde 

2.5.2015. De outra sorte, não há comprovação de que ela tenha concluído 

o ensino médio, conforme exige a alínea B, III, do artigo 24, da Lei n. 

4.007/2014, o que impede a sua progressão para a classe B, pois o 

mandado de segurança exige prova imediata do direito líquido e certo que 

se pretende assegurar. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente 
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o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de 

determinar que os impetrados procedam ao enquadramento da impetrante 

no nível II desde 2.5.2015, declarando extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes 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. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 

12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da 

referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004924-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DA COSTA FORTES (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, Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por EDNILSON DA 

COSTA FORTES, em face de sentença de mérito proferida nos autos, 

sustentando haver contradição no que se refere à condenação em 

honorários com suporte na Súmula 111, do STJ. Alega ter sido afastada a 

aplicação dos honorários sucumbenciais nas parcelas vincendas 

(proveito econômico da demanda) com suporte em súmula que contraria o 

texto legal, uma vez que o art. 85, do CPC afastou a incidência da referida 

súmula. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver sanada a 

contradição. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 24.7.2018, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do CPC, já que a 

ciência do embargante acerca da sentença se deu no mesmo dia, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em contradição na sentença, conforme 

sustentado. O embargante não está com a razão em suas argumentações, 

uma vez que o art. 85, do Código de Processo Civil não afastou a 

incidência da Súmula 111, do STJ, especialmente por se tratar de ação 

previdenciária, na qual os honorários não incidem sobre as parcelas 

vincendas a partir da sentença, de acordo com o entendimento pacificado 

no Superior Tribunal de Justiça, que resultou na referida súmula. Além 

disso, contrário ao afirmado, a verba de sucumbência não foi fixada com 

base no proveito econômico obtido, mas sim sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, acompanhando entendimento pacífico e atual da jurisprudência, 

segundo se infere dos julgados abaixo transcritos: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE DO MARIDO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PROVA 

TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O TRABALHO CAMPESINO. 

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIB FIXADA NA 

DATA DO AJUIZAMENTO (RE 631.240). (...) 10. Os honorários 

advocatícios, a serem suportados pelo INSS, ficam mantidos no valor de 

10% das parcelas vencidas até a prolação da sentença, em conformidade 

com a Súmula nº 111 do STJ. O INSS está isento de custas por força de 

lei. 11. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autarquia e a 

remessa oficial.” (AC 0033436-42.2014.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara 

Regional Previdenciária de Juiz de Fora, Rel. Juiz Federal Marcelo Motta de 

Oliveira, e-DJF1 de 16.3.2018) “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. RECONHECIMENTO DEVIDO. 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) 10. No que se refere à minoração dos 

honorários advocatícios, o apelo do INSS merece prosperar em parte, uma 

vez que esta Corte sedimentou o entendimento de que, em casos como o 

presente, é razoável a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor da condenação, até a data da sentença (Súmula n. 111/ STJ) 

(TRF-1, AC 2007.38.00.036439-6/MG, Juiz Federal Guilherme Fabiano 

Julien de Rezende, 1ª CRP/Juiz de Fora, DJe de 26/04/2016; AC 

2008.33.06.000468-8/BA, Juiz Federal Antonio Oswaldo Scarpa, 1ª 

CRP/BA, DJe de 07/03/2016; AC 2008.01.99.045971-0/MG, 

Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, DJe de 

26/01/2016; AC 2009.38.00.023458-3/MG, Juiz Federal Márcio Barbosa 

Maia, Primeira Turma, DJe de 21/01/2016, entre outros). (...)” (AC 

0022789-22.2013.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juíza Federal Luciana Pinheiros 

Costa, e-DJF1 de 12.3.2018) Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004827-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-08-07

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004501-64.2018.8.11.0002

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)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-08-07

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003180-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FRANCO ROSA (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)

 

Vistos. ANA PAULA FRANCO ROSA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com “Ação Ordinária de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público também 

qualificado nos autos, objetivando o recebimento das diferenças salariais 

do seu enquadramento no nível 8, classe C, da função de auxiliar de 

serviços gerais, carga horária 30h, no período de maio de 2011 a agosto 

de 2012, conforme prevê a Lei n. 3.507/2010. Relata ter ingressado no 

serviço público em 1.3.1993 e ter sido enquadrada na classe C – nível 8 

em 2012, por ter preenchido os requisitos necessários à época. 

Argumenta, porém, que, de acordo com o art. 87, da Lei Complementar n. 

3.507/2010, tem direito de receber os valores do enquadramento desde 

maio de 2011 até o efetivo recebimento do salário conforme o 

enquadramento devido, que, no caso, perfaz o montante mensal de R$ 

732,46, já que deveria ter sido remunerada em R$ 1.282,46 (um mil, 

duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), porém seu 

salário permaneceu no patamar de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 

reais). Por tais motivos, pede a procedência do pedido, a fim de que o réu 

seja condenado a restituir as diferenças salariais referentes ao período de 
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maio de 2011 a agosto de 2012, acrescidas de juros e correção 

monetária. Junta diversos documentos. Em contestação, o réu sustenta, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que com a 

implantação do PCCS a carreira na qual está inserida a autora passou a 

ser remunerada por meio de subsídio, ou seja, em parcela única que 

substituiu o salário base e o adicional por tempo de serviço que, de acordo 

com a Lei Complementar n. 3.507/2010, passou a somar o montante de R$ 

1.119,61 (um mil, cento e dezenove reais e sessenta e um centavos), 

conforme o enquadramento da servidora. Esclarece que o art. 87, da 

referida lei previa o pagamento das diferenças retroativas em dois 

momentos: 50% (cinquenta por cento) em maio de 2011 e 50% (cinquenta 

por cento) em maio de 2012 e, que, de acordo com a tabela nível elementar 

30h o salário da servidora a partir de maio de 2011 deveria ser de R$ 

950,30 (novecentos e cinquenta reais e trinta centavos) e não de R$ 

1.282,46 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis 

centavos), de modo que as diferenças salariais efetivamente devidas à 

servidora perfaz o montante de apenas R$ 2.539,50 (dois mil, quinhentos 

e trinta e nove reais e cinquenta centavos). Pede, pois, o acolhimento da 

preliminar e 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. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo 

com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “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.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." 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.” Com efeito, examinando-se a pretensão 

externada na inicial em harmonia com todo o entendimento aqui exposto 

acerca da prescrição quinquenal, conclui-se que as verbas pleiteadas 

pela autora foram parcialmente atingidas pela prescrição, mais 

precisamente aquelas anteriores a 23.5.2012, uma vez que ação foi 

proposta em 23.5.2017. Quanto ao mérito, como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de receber as diferenças 

salariais do seu enquadramento na classe C, nível 8, no período de maio 

de 2011 a agosto de 2012. Segundo se infere da “vida funcional” da 

servidora, esta foi enquadrada no nível 8, classe C em 2012, por meio da 

Portaria n. 720/2012, com efeitos financeiros a partir de 1.5.2011. Todavia, 

como bem relata o réu na peça de defesa, o art. 87, da Lei n. 3.507/2010, 

previa o pagamento desses efeitos financeiros em dois momentos, sendo 

50% em maio de 2011 e 50% em maio de 2012. Assim, resta verificar se, 

de fato, essas diferenças foram pagas à servidora. As fichas financeiras 

contidas nos autos registram pagamento de diferenças de enquadramento 

durante o período de julho de 2011 a agosto de 2012 no valor mensal de 

R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais). De acordo com a tabela “nível 

elementar” 30 hs contida na referida lei, o salário correspondente ao cargo 

de serviços gerais classe C, nível 8 deveria ser de R$ 1.119,61 (um mil, 

cento e dezenove reais e sessenta e um centavos) a partir de maio de 

2011. Todavia, a ficha financeira da servidora registra o seu salário base 

em apenas R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta 

centavos) de maio de 2011 a agosto de 2012, sendo que em setembro do 

mesmo ano houve pagamento no montante de R$ 1.891,14 (um mil, 

oitocentos e noventa e um reais e quatorze centavos); de novembro de 

2012 a abril de 2014 de R$ 1.282,46 (um mil, duzentos e oitenta e dois 

reais e quarenta e seis centavos) e, por fim, no período de maio de 2014 a 

março de 2017 seu salário base foi de R$ 1.460,07 (um mil, quatrocentos e 

sessenta reais e sete centavos). Concluiu-se, portanto, que o salário da 

servidora só foi inferior ao valor pretendido (R$ 1.282,46) no primeiro 

período acima descrito (maio/2011 a agosto/2012). Entretanto, como já 

afirmado acima, a Lei n. 3.507/2010 não previu a imediata implantação do 

enquadramento, na realidade as diferenças deveriam ser pagas 

parceladamente, como, de fato, aconteceu. Assim, considerando que o 

salário da autora vem sendo pago em valor superior ao pretendido e 

considerando que as diferenças salariais já foram pagas entre os anos de 

2011 e 2012, não há se falar em diferenças a serem pagas. A 

jurisprudência mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se 

posicionou “mutatis mutandis”: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE – MERENDEIRA – ENQUADRAMENTO REALIZADO – 

PAGAMENTO RETROATIVO DO SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — 

INCORPORAÇÃO REALIZADA NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 

– COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA 

REFORMADA. A Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº. 

3.505, de 14 de setembro de 2010, que dispõe sobre as carreiras dos 

Trabalhadores da Educação Básica, fixou requisitos para a progressão 

funcional e para integralização dos efeitos financeiros dela decorrentes. 

Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito financeiro do subsídio 

estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) parcelas no decorrer dos 

anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) sobre o valor do aumento, até a sua completa integralização ao 

salário do servidor. Logo, não tem o servidor direito ao valor integral do 

subsídio desde fevereiro de 2011, quando iniciaram os efeitos financeiros 

da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 32183/2016, Desa. Helena Maria 

Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

30.10.2017, DJe 9.11.2017). Como se vê, não havendo previsão legal de 

integralização imediata do enquadramento, impõe-se o não acolhimento do 

pleito. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na “Ação 

Ordinária de Cobrança” proposta por Ana Paula Franco da Silva em face 

do Município de Várzea Grande, declarando, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais, bem como de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002335-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CANHAN VILANOVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por LOURIVAL 

CANHAN VILANOVA, em face de sentença de mérito proferida nos autos, 

sustentando haver contradição no que se refere à condenação em 

honorários com suporte na Súmula 111, do STJ. Alega ter sido afastada a 

aplicação dos honorários sucumbenciais nas parcelas vincendas 

(proveito econômico da demanda) com suporte em súmula que contraria o 

texto legal, uma vez que o art. 85, do CPC afastou a incidência da referida 

súmula. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver sanada a 

contradição. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 24.7.2018, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do CPC, já que a 

ciência do embargante acerca da sentença se deu no mesmo dia, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em contradição na sentença, conforme 

sustentado. O embargante não está com a razão em suas argumentações, 

uma vez que o art. 85, do Código de Processo Civil não afastou a 

incidência da Súmula 111, do STJ, especialmente por se tratar de ação 

previdenciária, na qual os honorários não incidem sobre as parcelas 

vincendas a partir da sentença, de acordo com o entendimento pacificado 

no Superior Tribunal de Justiça, que resultou na referida súmula. Além 

disso, contrário ao afirmado, a verba de sucumbência não foi fixada com 

base no proveito econômico obtido, mas sim sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, acompanhando entendimento pacífico e atual da jurisprudência, 

segundo se infere dos julgados abaixo transcritos: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE DO MARIDO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PROVA 

TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O TRABALHO CAMPESINO. 

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIB FIXADA NA 

DATA DO AJUIZAMENTO (RE 631.240). (...) 10. Os honorários 

advocatícios, a serem suportados pelo INSS, ficam mantidos no valor de 

10% das parcelas vencidas até a prolação da sentença, em conformidade 

com a Súmula nº 111 do STJ. O INSS está isento de custas por força de 

lei. 11. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autarquia e a 

remessa oficial.” (AC 0033436-42.2014.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara 

Regional Previdenciária de Juiz de Fora, Rel. Juiz Federal Marcelo Motta de 

Oliveira, e-DJF1 de 16.3.2018) “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. RECONHECIMENTO DEVIDO. 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) 10. No que se refere à minoração dos 

honorários advocatícios, o apelo do INSS merece prosperar em parte, uma 

vez que esta Corte sedimentou o entendimento de que, em casos como o 

presente, é razoável a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor da condenação, até a data da sentença (Súmula n. 111/ STJ) 

(TRF-1, AC 2007.38.00.036439-6/MG, Juiz Federal Guilherme Fabiano 

Julien de Rezende, 1ª CRP/Juiz de Fora, DJe de 26/04/2016; AC 

2008.33.06.000468-8/BA, Juiz Federal Antonio Oswaldo Scarpa, 1ª 

CRP/BA, DJe de 07/03/2016; AC 2008.01.99.045971-0/MG, 

Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, DJe de 

26/01/2016; AC 2009.38.00.023458-3/MG, Juiz Federal Márcio Barbosa 

Maia, Primeira Turma, DJe de 21/01/2016, entre outros). (...)” (AC 

0022789-22.2013.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juíza Federal Luciana Pinheiros 

Costa, e-DJF1 de 12.3.2018) Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006401-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILARA FERREIRA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006401-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILARA FERREIRA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007214-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007214-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001872-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA FIGUEIREDO LIMA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. FÁTIMA APARECIDA FIGUEIREDO LIMA BORGES, devidamente 

qualificada nos autos, propôs “Ação Ordinária de Cobrança de Verbas 

Salariais com Pedido de Liminar” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada nos 

autos, alegando, em síntese, fazer jus ao das férias vendidas, terço 

constitucional e licença-prêmio, tidas como não pagas pelo réu. Relata ter 

sido servidora pública municipal efetiva desde 22.11.1994 a 2.2.2015, 

quando foi exonerada do cargo, sem, contudo, ter sido devidamente 

indenizada. Alega contar com três períodos de férias vencidas e não 

pagas (2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015), bem como não ter recebido o 

terço constitucional do período de 22.11.2005 a 22.11.2012, além da 

licença-prêmio de 2009/2014, tendo protocolado pedido administrativo 

junto à Prefeitura Municipal em 2015, obtendo parecer favorável da 

Procuradoria Municipal. Pede, pois, a procedência do pleito, com a 

condenação do réu ao pagamento das verbas que totalizam o montante de 
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R$ 8.928,36 (oito mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e seis 

centavos). O pedido veio acompanhado de diversos documentos. Em 

contestação, o réu alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal, 

sustentando, no mérito, que a autora não faz jus ao recebimento do terço 

de férias até 2010 em razão da prescrição e, em caso de condenação, 

pede a fixação dos juros e da correção monetária nos termos do art. 1º-F, 

da Lei n. 9.494/97. 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. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo 

com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “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;” 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.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." 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.” Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, em 

se tratando de licença-prêmio e férias não gozadas, o prazo prescricional 

tem início na data em que cessa o vínculo entre o servidor e a 

administração pública, segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E 

LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO 

DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A 

PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE 

INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o 

servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, 

enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou exoneração, 

tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração 

Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do 

pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera 

administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu. 4. 

Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o 

período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à 

Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à 

possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É 

imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não 

gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.5. Recurso 

de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 74476/2017– Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira Erotides Kneip Baranjak, j. 

26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO – 

SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º 

SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – 

EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – INPC – ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que a autora foi 

exonerada em 2.2.2015 e a ação foi proposta em 30.8.2016, não há se 

falar em prescrição das férias e das licença-prêmio não gozadas, 

diferente do terço constitucional anterior ao quinquênio que antecede a 

data da exoneração (2.2.2010), uma vez que poderia ter sido pleiteado 

administrativamente, já que houve usufruto das férias dos referidos 

períodos aquisitivos (2005 a 2009). Quanto ao mérito, segundo se infere 

do parecer emitido pela Procuradoria Adjunta Chefe da Procuradoria 

Administrativa do Município de Várzea Grande, esta reconhece o direito da 

autora ao recebimento das verbas referentes às férias e às 

licenças-prêmio não gozadas, exceto em relação ao terço de férias 

anterior a 2009, alcançado pela prescrição, contada da data do 

requerimento administrativo (2.2.2015), em consonância, portanto, com o 

entendimento acima descrito acerca da prescrição. Outro não poderia ser 

o entendimento, uma vez que o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal 

prevê como direitos dos trabalhadores o “gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. 

Assim, não tendo o autor usufruído desse direito enquanto na ativa, por 

óbvio, faz jus ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas. Quanto 

à licença-prêmio, destaque-se que já está pacificado na jurisprudência de 

Mato Grosso o entendimento de que é cabível a conversão em pecúnia da 

licença-prêmio não usufruída pelo servidor inativo, quando demonstrado o 

efetivo exercício do serviço público e o prazo de cinco anos ininterruptos 

trabalhados, conforme se infere dos seguintes julgados: “DIREITO 

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – DELEGADOS DA 

POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO - NÃO USUFRUIDA NA ATIVIDADE – 

APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS 

– DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA – FÉRIAS E 

ADICIONAL DE UM TERÇO – VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO, EXCETO EM 

CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL 

NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DO DIREITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Na condição de aposentado e 

considerando a vedação legal à conversão da licença-prêmio em pecúnia, 

não se encontra o servidor em condições de usufruir direito que já 

compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa. Sendo assim, a única 

maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão 

em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado. 

(...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 40341/2016 – Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 

259.5.2017, p. DJE 12.6.2017) “REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – LINCENÇA-PRÊMIO 
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NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE - CONVERSÃO EM PECÚNIA - 

POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO. - TERMO A QUO. - DATA DA 

APOSENTADORIA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE 

POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E - 

REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - VERBA HONORÁRIA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal 

de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização 

relativa à licença-prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria. 2. 

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em 

atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de 

enriquecimento sem causa da Administração Pública.” (TJMT - Apelação / 

Remessa Necessária 121052/2017 – Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 12.12.2017, p. DJE 19.12.2017) Vê-se, portanto, que o pedido 

do autor está em consonância com a jurisprudência mato-grossense, 

mesmo porque os documentos carreados com a inicial demonstram o 

efetivo exercício de serviço público e o prazo ininterrupto de 5 (cinco) 

anos, que não foi questionado pelo réu. Destaque-se, por fim, que, por ser 

o autor servidor municipal inativo, obviamente não poderia usufruir do 

benefício, fazendo, portanto, jus à indenização pecuniária pelos períodos 

de licença-prêmio não gozados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de condenar o réu 

ao pagamento das férias não gozadas pela servidora nos períodos de 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, mais o terço constitucional de 2.2.2010 

a 22.11.2012 e a licença-prêmio do período de 2009/2014, em valor a ser 

apurado quando da liquidação da sentença, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. 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. Considerando que a autora decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC), a 

ser suportado na proporção de 40% pela parte autora e 60% 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). 

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004344-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO JOSE SCHORR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-08-07

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004254-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-08-07

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 435462 Nr: 4321-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA SILVA TAXI AEREO LTDA, LUIZ 

YASUHIRO SATO, HELDER MIGUEL FERREIRA, OLGA SALES PINZAN, 

ENIO PINZAN, LIVIO SERGIO GUARDA, RICARDO JOSE DE OLIVEIRA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES 

FRANCO - OAB:88395/SP, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226746

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer contradição, 

omissão ou erro no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 427126 Nr: 25744-86.2015.811.0002

 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: GEBISON EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 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.: 431650 Nr: 1917-12.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 103476 Nr: 12443-87.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELLITON ROBERTO DE ASSUNÇÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste nos autos 

requerendo o que de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 453918 Nr: 13594-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer contradição, 

omissão ou erro no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Por outro 

lado, levando-se em conta que ultimamente inúmeros processos 

envolvendo questões semelhantes a esta, em que se discute cobrança de 

verbas salariais de servidor contra o Estado/Município, têm aportado neste 

juízo mediante declínio de competência do Juizado Especial, a fim de se 

evitar que o mesmo ocorra neste feito e, acima de tudo, primando pela 

celeridade processual e o não prejuízos à parte, ei bom bem reconsiderar 

a decisão anterior, mantendo a competência deste juízo para processar e 

julgar o feito. Assim, torno sem efeito a decisão de fls. 77-79, 

determinando seja o processo incluído na ordem cronológica para 

julgamento. Intimem-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006867-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANICE DA SILVA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006867-76.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MARIANICE DA SILVA ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de “Ação 

de Restituição c/c Declaração de Indébito c/c Liminar inaudita altera pars” 

ajuizada por MARIANICE DA SILVA ARRUDA, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, sob o argumento de que é servidor público estadual 

(professor) e desempenha jornada extraordinária (função gratificada – 

dedicação exclusiva), sofrendo a incidência de 11% (onze por cento) de 

contribuição previdenciária sobre essa jornada. Aduz que está sendo 

descontado 11% (onze por cento) da função gratificada (FDE), contudo, 

tais valores não são considerados para fins de aposentadoria, haja vista 

que os cálculos dos proventos, tem por base apenas a jornada de 30 

horas semanais, disciplinada na lei regulamentadora do cargo. Assenta 

que o ente Requerido utilizou com base de cálculo da contribuição, além do 

vencimento básico do servidor e das vantagens pecuniárias permanentes, 

parcelas percebidas a título de gratificação de função, sem que essas 

parcelas fossem incluídas nos proventos de aposentadoria. Assevera que 

a cobrança de tal contribuição deve incidir tão somente sobre o subsídio e 

não sobre a função gratificada e para efeito do cálculo das contribuições 

previdenciárias devem ser excluídas as parcelas remuneratórias de 

caráter transitório. Requer a concessão de liminar, com o objetivo de 

cessar o desconto previdenciário de 11% incidente sobre a função 

gratificada, a declaração de indébito, bem como a restituição dos 

descontos previdenciários retroativos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Para concessão de medida liminar mister se faz demonstrar a presença 

dos requisitos necessários, quais sejam, o fumus boni iuris, que é a 

aparência da existência do direito pleiteado, e o periculum in mora, que 

significa o perigo da demora processual, que pode ocasionar prejuízo 

irreparável ou de difícil reparação futura. O Requerente busca a liminar 

inaudita altera pars, para que o Requerido cesse os descontos 

previdenciários de 11% incidentes sobre a função gratificada – dedicação 

exclusiva, ilegalmente. Ao analisar os autos, verifico que estão presentes 

os requisitos para a concessão da medida liminar. Neste caso, os 

requisitos para a concessão do pedido formulado são a existência de 

plausibilidade do direito afirmado pelo Autor (fumus boni iuris) e a 

irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora). O 

requisito do ‘fumus boni iuris’ encontra-se presente diante da circustância 

de o Requerente ter sido ilegalmente penalizado pelo Requerido, não tendo 

amparo legal. Presente também, o ‘periculum in mora’, uma vez que os 

descontos previdenciários estão sendo realizados ilegalmente pelo 

Requerido, trazendo-lhe grandes prejuízos financeiros. Não obstante, os 

professores e servidores do Estado com jornada de trabalho de 30 horas, 

podem estender sua jornada de trabalho com a função gratificada 

dedicação exclusiva e, consequente incremento em sua remuneração. A 

legislação estadual e federal veda a incorporação destas vantagens, para 

fins de aposentadoria e mesmo sem a autorização expressa do servidor, 

essas parcelas serviram de base de cálculo para contribuição 

previdenciária, sendo objeto de descontos compulsórios. No caso em tela, 

em que pese os descontos ocorridos ao longo dos anos de trabalho, os 

servidores da educação básica não receberam os respectivos valores ao 

se aposentarem, uma vez que o cálculo é realizado sobre o valor da 

remuneração e jornada para os quais foram aprovados no concurso. A 

incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas que não podem 

ser incorporadas pelo servidor no momento de sua aposentadoria, não 

encontra respaldo legal, a relação jurídica entre o servidor e a 

Administração Pública é pautada pelo princípio da comutatividade, não 

podendo ser exigida contribuição previdenciária sobre determinadas 

parcelas, que não poderão ser incorporadas pelo servidor quando da sua 

aposentação. Vejamos o art. 39, da Lei Complementar nº 50/98: Art. 39 – 

Ao profissional da Educação Básica no exercício da função de direção da 

unidade escolar, assessor pedagógico e secretário escolar será atribuído 

o regime de trabalho de dedicação exclusiva, não incorporável para fins 

de aposentadoria, com impedimento de exercício de outra atividade 

remunerada, seja pública ou privada. Com efeito, restou pacificado na 

jurisprudência, que a incidência de contribuição previdenciária sobre 

parcelas de caráter precário e transitório que não integrarem a base de 

cálculo dos proventos, que por ventura serão pagos ao requerente é 

manifestamente ilegal. É esse o entendimento do STF, no julgamento dos 

Processos Administrativos nºs 316.794 e 316.170, Relator Ministro Márcio 

Corrêa, Sessão administrativa do Tribunal Pleno de 18/12/2002: “O 

Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que não incide 

contribuição previdenciária sobre as parcelas recebidas pelos servidores 

públicos, referentes ao exercício de função ou cargo comissionado, não 

incorporável ao vencimento para o cálculo da aposentadoria, a partir da 

vigência da Lei nº 9.783/99. Portanto, a falta de correspondência entre 

descontos previdenciários e proventos, afronta a natureza contributiva do 

atual sistema previdenciário estabelecido pela Emenda Constitucional nº 

20/98 e 41/2014, demonstrando a presença do fumus boni iuris, restando 

evidente em razão dos descontos previdenciários ilegais de parcelas 

temporárias dos Servidores da Educação Básica, sem que haja a devida 

correspondência na aposentadoria do servidor. Diante do exposto, 

DEFIRO a liminar vindicada e, conseqüentemente, determino que o 

Requerido cesse o desconto da previdência incidente sobre a função 

gratificada do Requerente, pelos motivos e fundamentos acima 

esposados. Cite-se na forma requerida, para, querendo, contestar a 

presente ação, com as observâncias e advertências legais. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vistas ao Autor, para, querendo, impugnar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Expeça-se o 

necessário. Int. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 6 de agosto de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1002059-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 548 de 581



ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002059-96.2016.8.11.0002. AUTOR: VALE DO CUIABA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a não realização da perícia até o 

momento e, para o deslinde da presente ação, entendo razoável o valor 

apresentado pelo perito judicial, razão pela qual acolho e homologo os 

honorários propostos, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a ser 

pago pela parte requerente. Homologada a proposta, intime-se o Perito 

Judicial (enviando-lhe cópia dos quesitos), para indicar data para 

realização dos trabalhos (art. 474, NCPC) no prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, prazo hábil para a intimação das partes. Decorrido o prazo, intime-se 

o Perito Judicial para apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data agendada para a perícia, 

respondendo os quesitos formulados. Os assistentes técnicos (caso 

sejam indicados) oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (NCPC, 

art. 477, § 1º). Expeça-se o necessário. Às providências VÁRZEA 

GRANDE, 27 de julho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006824-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ELIDIA DA CUNHA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006824-42.2018.8.11.0002. AUTOR: GONCALINA ELIDIA DA CUNHA E 

SILVA 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, 7 de agosto de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004364-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO JOSE SCHORR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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 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: 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 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: 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 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: 1003020-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003020-66.2018.8.11.0002. AUTOR: ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 8 de junho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 40097 Nr: 7834-37.2001.811.0002

 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: WAGNER PEREIRA BOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, para 

restituiros autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 252815 Nr: 11826-88.2010.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: ANITA AUGUSTA DE FIGUEIREDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos ...

Intimado para manifestar-se acerca da impugnação de fls. 112/117, a 

parte exequente concordou com os valores apresentados pela parte 

executada às fls. 117.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

nos cálculos de fls. 117, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e 

desejados efeitos.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 322733 Nr: 19144-20.2013.811.0002

 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: CLARINDO BRAZ DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY KAROLYNE SILVA 

BARROS - OAB:OAB/MT 15449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que o Requerente prestou 

serviços ao Município de Várzea Grande em razão dos contratos 

temporários constantes dos autos, compreendidos entre 03/01/2005 a 

31/12/2012, além do pagamento das férias acrescidas do terço 

constitucional, deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos na 

esfera administrativa, ainda a diferença salarial referente aos 30% do 

adicional de periculosidade em função do cargo que exercia. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base 

no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a 

ser apurado em liquidação. Considerando o entendimento do STJ, no 

sentido de que a sentença ilíquida deve se sujeitar ao duplo grau de 

jurisdição, determino a remessa da presente decisão a reexame 

necessário (Súmula 490, do STJ). Decorrido o prazo sem recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal do Estado de Mato Grosso 

para o reexame necessário da matéria.Transitada em julgado a decisão, 

aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, 

arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 290674 Nr: 10293-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FEDERICO FREITAS DA SILVA, 

ALENCAR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:3.637-B, VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - 

OAB:21642/O

 Intimar o advogado Paulo Mario Ferreira da Silva (OAB/MT 3637-B), 

constituído pelo acusado Alencar Gomes de Oliveira e o advogado 

Valdenir Rodrigues Barbosa Filho (OAB/MT 21.642-O), constituído pelo 

acusado Marcio Frederico Freitas da Silva, para comparecerem à 

audiência designada, conforme decisão de fls. 253, cujo teor é o seguinte: 

"Vistos. Alencar Gomes de Oliveira, por advogado constituído, apresenta 

resposta à acusação, porém não foram arguidas nulidades quaisquer, 

tampouco exceções, preliminares ou prejudiciais. Assim, designo AIJ para 

o dia 30 de agosto de 2018, às 14h00min, com o cumprimento do art. 411, 

§ 8º, do CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, 

independente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a 

ordem estabelecida no caput do referido artigo. Observa-se que a [...] 

antecipação de provas em relação ao acusado Márcio, conforme 

determinado na p. 246vº . [...] Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 372641 Nr: 21331-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEY ACOSTA, JOEDERSON DA SILVA 

PLACIDO, PABLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190

 Intimar o advogado Bruno Ferreira Alegria (OAB/MT 9996), constituído 

pelo acusado Darley Acosta; o advogado Marciano Xavier das Neves 

(OAB/MT 11.190), constituído pelo acusado Pablo de Oliveira; a advogada 

Marcelle Ramires Pinto Coelho (OAB/MT 9944), constituída pelo acusado 

Joederson da Silva Placido, para comparecerem à audiência designada, 

conforme decisão de fls. 286, cujo teor é o seguinte: "Vistos. Darley 

Acosta, Joederson da Silva Plácido e Pablo de Oliveira, por advogados 

devidamente constituídos, apresentam respostas à acusação. Na 

resposta (pp. 274/279), a defesa de Joederson argumenta que o réu deve 

ser absolvido, aduzindo negativa de autoria. É a síntese. DECIDO. 

Analisando detidamente os autos observo que a absolvição do réu 

Joederson, conforme sustentada pela defesa em sua resposta, 

fundamentando-a na ausência de indícios de autoria, é uma tese a ser 

discutida ao fim da instrução criminal, uma vez que há lastro indiciário 

suficiente contra o acusado nas oitivas e demais elementos do inquérito 

policial. Assim, não verifico: existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente; que o fato narrado evidentemente não constitui 

crime ou extinta a punibilidade do agente. Designo AIJ para o dia 30 de 

agosto de 2018, às 15h40min, com o cumprimento do art. 411, § 8º, do 

CPP, com oitiva de todas as testemunhas presentes, independente da 

suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem 

estabelecida no caput do referido artigo. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 204197 Nr: 13005-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE DA SILVA BARROS, VICENTE 

AUGUSTO DE MORAIS, EDSON DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10.201/O OAB/MT

 Intimar Doutor Waldir Siqueira de Farias OAB/MT 10201, defensor dos 

acusados Ataíde da Silva Barros, Vicente Augusto de Morais e outro, para 

que tome conhecimento da decisão a seguir transcrita: Vistos em 

correição. Tendo em vista que o processo é alcançado pela Meta 2 do CNJ 

e ante a juntada dos atestados de pp. 420/421 e os anteriores julgamentos 

que não foram realizados, intime-se o Advogado dos acusados para se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 550 de 581



manifestar quanto a sua condição física para a realização do julgamento 

perante o Tribunal do Júri na pauta de Setembro/2018 ou a indicação de 

um colega que poderá substituí-lo. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 406488 Nr: 14851-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, RODRIGO PIERAZZO AP. DA SILVA - 

OAB:159.771-OAB/MG

 Intimar Doutor Hervitan Cristian Carulla OAB/MT 19.133 e Doutor Rodrigo 

Pierazzo OAB/MG 159771 e Doutor Anderson Rodrigues Carvalho 

OAB/MT 17514, defensor de Erisvaldo Bezerra da Paz , para que tome 

conhecimento da decisão a seguir transcrita : Vistos em correição. Vista a 

defesa acerca do laudo pericial de pp. 550/556.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 290674 Nr: 10293-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FEDERICO FREITAS DA SILVA, 

ALENCAR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:3.637-B, VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - 

OAB:21642/O

 Intimar o advogado Valdenir Rodrigues Barbosa Filho (OAB/MT 21.642-O), 

constituído pelo acusado Marcio Frederico Freitas da Silva, para no prazo 

de 10 (dez) dias apresentar sua resposta à acusação.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 481104 Nr: 2573-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA, GISELLA CRISTINA 

KNEIP ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA, ALEX 

VIEIRA PASSOS, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960/MT, GISELLA C. K. ROSA SILVA - OAB:9.587, GISELLA 

CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAELA PASSOS SILVEIRA 

BUENO - OAB:20891/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14974/O

 Isto posto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, III do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a queixa crime e ABSOLVO da 

imputação que nela foi feita, ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA, 

MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA BRITO e ALEX VIEIRA PASSOS, 

qualificados nos autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 30 de julho de 2018.MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 545221 Nr: 12466-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARA LAURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: emanuel sempio - 

OAB:25074

 Intimação do advogado devidamente habillitado da decisão: 

"Vistos.Trata-se de pleito revogatório da prisão preventiva formulado pela 

defesa da flagrada THIARA LAURA DOS SANTOS, sob o argumento de 

que a indiciada possui residência fixa e bons antecedentes, bem ainda 

considerando ausentes a necessidade e a proporcionalidade da prisão. 

(fls. 39/47 e documentos de fls. 48/53).O Ministério Público manifestou-se 

pela manutenção da prisão preventiva do indiciado ante a inexistência de 

qualquer mudança fática ou jurídica capaz de justificar a revogação do 

decreto cautelar (fls. 54/55).Pois bem.Apesar dos fatos alegados pela 

defesa do acusado em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, 

mormente o pedido de fls. 39/47, constata-se não haver nenhuma 

atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe 

aquela medida de coação.Ressalte-se que a medida cautelar foi 

fundamentada nos pressupostos da segregação preventiva, por seu 

binômio, materialidade e indícios de autoria e na garantia da ordem pública 

(CPP, art. 312), especialmente em decorrência da considerável e 

substancial porção de droga apreendida (5.020kg de cocaína), conforme 

decisão de fls. 24/25. Daí porque a medida excepcional se apresenta até o 

presente momento, como necessária e adequada ao caso, devendo ser 

mantida. Outrossim, não prospera a alegação de que a flagrada seria 

indispensável aos cuidados do filho, pois além do fato de o garoto possuir 

13 (treze) anos de idade, ou seja, não estar na faixa etária abarcada no 

HC 143.641, a própria requerente declarou no interrogatório de fls. 12/13 

que o menino vive sob os cuidados da avó em razão de seu meio de vida. 

Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos e ensejadores 

para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados 

e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de fls. 

39/47, mantendo a prisão preventiva da indiciada THIARA LAURA DOS 

SANTOS.Int.Ciência ao MPE.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 524161 Nr: 820-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO 

PEREIRA DA COSTA, ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, EDMAR 

VERNILLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - 

OAB:13612, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, LUCIO 

MAURO DANTAS - OAB:13712, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992, WELSON GAIVA MARINO - OAB:OAB/MT 14.033

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado EDMAR VERNILLE DA SILVA. Em 

síntese, alega que o acusado encontra-se preso preventivamente por 

prazo excessivo e o elastério será ainda maior ante a oitiva de 02 (duas) 

testemunhas de acusação que só ocorrerá no dia 22 de agosto do 

corrente ano na Comarca de Rondonópolis (fls. 460).Em seu parecer, o 

representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito 

(fls. 462/463).Decido. É pacífico na jurisprudência que não se pode 

deduzir o excesso de prazo tão somente pela soma aritmética destes, 

admitindo-se, em homenagem ao principio da razoabilidade, certa variação, 

de acordo com as peculiaridades de cada caso.No caso dos autos, em 

que pese o argumento da defesa, a complexidade se deu em decorrência 

de várias particularidades do fato, tais como a expressiva e substancial 

quantidade de droga apreendida, o declínio da competência entre as 

Comarcas e a necessidade de expedição de cartas precatórias à 

Comarca de Rondonópolis/MT. Ademais, o feito aproxima-se de seu 

desfecho, com audiência designada para o dia 22/08/2018 para inquirir 

testemunhas arroladas no feito. Assim, havendo circunstâncias que 

justificam eventual elastério do curso processual, não há que se falar em 

constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, pelo que, 

INDEFIRO o pedido. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 530629 Nr: 4738-18.2018.811.0002
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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): JOSÉ GEZUALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MITSUO TAMARA - 

OAB:17.150-0/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Trata-se o pleito de fls.126/138 e documentos de fls. 139/176, 

de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do 

acusado José Gezualdo de Souza, qualificado nos autos, sob o 

argumento, em suma, de que após o fim da instrução criminal não se faz 

mais necessária a custódia preventiva, bem como é detentor de 

predicados pessoais favoráveis, tais como endereço fixo, trabalho lícito e 

primariedade.O Ministério Público às fls. 185/186, manifestou-se pelo 

indeferimento do pleito, pugnando pela permanência do encarceramento 

provisório para a garantia da ordem pública.É o relatório.Decido.Não se 

pode olvidar que a prisão preventiva está sujeita à cláusula "rebus sic 

stantibus", o que significa dizer que, uma vez decretada, a medida 

cautelar deve permanecer imutável enquanto não ocorrerem 

circunstâncias de relevo que determinem a sua revogação ou 

substituição.Nessa esteira, os motivos que determinaram a conversão do 

flagrante do acusado em prisão preventiva foram, sucintamente, a 

materialidade delitiva e os indícios de autoria, cumulados com a garantia da 

ordem pública, haja vista a gravidade extrema da conduta, em tese, 

praticada, especialmente diante da expressiva quantidade de droga 

apreendida e dos antecedentes criminais em desfavor do flagrado.Desta 

feita, apesar das razões contidas no pleito em análise, a bem da verdade, 

analisando-se o caso, verifica-se que desde prisão do acusado não 

houve qualquer alteração dos fundamentos que ensejaram seu 

encarceramento cautelar, motivo pelo qual indefiro o pedido de fls. 

126/138.Notifique-se o MP.Por fim, intime-se, com urgência, a defesa para 

que apresente alegações finais.Expeça-se necessário.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 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

 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

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 e condeno o réu Gilmar 

Raimundo da Silva, qualificados nos autos, por infringir o art. 129, § 1.º, I e 

II, do Código Penal Brasileiro.

 DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

 Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a 

pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, 

exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir 

de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo 

essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de 

sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, 

fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser 

contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica 

sua ação contrária ao direito.

 Trata-se de réu primário (fl. 95).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto 

a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são 

desfavoráveis, eis que é injustificadamente lesionaram pessoa humana.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa, em juízo disse ser 

serviços gerais (fl. 18) com renda mensal de R$ 400,00; sendo assistido 

pelo i. NPJ-Univag.

Tudo isso sopesado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) 

ano de reclusão; cuja pena torno em concreto e definitivo à míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

 Nos moldes do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos ao encargo do juízo da Execução 

Penal.

O réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no 

regime aberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, 

deve permanecer em liberdade, pois, não vislumbro os requisitos do art. 

312, do CPP. Também, assim orienta a Carta Magna. Assim mantenho as 

condições da liberdade provisória.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais 

por ter se revelado pobre na forma da lei.

Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento ao 

ofendido de que o réu foi condenado e permanece em liberdade nos 

termos da lei (CPP, art. 201, §2.º).

Transitada em julgado lance o nome do réu no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva.

P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 456070 Nr: 14572-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Tiago Rodrigo da Silva, Rg: 2365944-0 SSP MT Filiação: 

Miguelina da Silva, data de nascimento: 17/02/1992, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, aux. de mecanica de motos, Endereço: Rua 

Tem.cel. Duarte, Nº 07, Qd 104, Bairro: Jd Eldorado, 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:
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Decisão/Despacho:( RESUMO- TOPICO FINAL) CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por 

consequência, condeno o réu Tiago Rodrigo da Silva, qualificado nos 

autos, por infringir o art. 180, caput, do Código Penal.

 Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a 

pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

 A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, 

exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir 

de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo 

essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de 

sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, 

fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser 

contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica 

sua ação.

Trata-se de réu primário, embora tenha outros registros criminais (fl. 104).

 Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a 

sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de sua personalidade.

 Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são 

desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, afirmou ser 

entregador, com renda mensal de R$ 1.115,00 (fl. 16), sendo patrocinado 

pela i. Defensoria Pública.

 Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um 

(01) ano de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima, com base na proporcionalidade 

entre a pena corporal e a pena de multa, fixo sua pena pecuniária em dez 

(10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo 

vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo 

pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

 Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da 

execução penal.

Neste feito o réu encontra solto, nesta oportunidade foi condenado no 

regime aberto com substituição. Tenho que solto deve permanecer, não 

vislumbro os requisitos do art. 312 do CPP.

 DISPOSITIVO FINAL

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais 

por ter se revelado pobre na forma da lei.

Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento à vítima 

de que o réu foi condenado e encontra-se em liberdade neste feito nos 

termos da lei (CPP, art. 201, §2.º).

 Quanto a fiança depositada no valor de R$ 880,00 (fl. 20 e fl. 30) fica ao 

encargo do juízo da execução penal.

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.C.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 492776 Nr: 9781-67.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DEYVISDSON MIRANDA FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): André Deyvisdson Miranda Figueira Filiação: Rony Von 

da Silva Figueira e Hozana da Silva, data de nascimento: 24/03/1996, 

brasileiro(a), natural de Boa vista-RR, solteiro(a), desempregado

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:CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por 

consequência, condeno André Deyvisdson Miranda Figueira, qualificado 

nos autos, por infringir o 157, caput, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal 

brasileiro.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DO RÉU.

 Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a 

pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, 

exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir 

de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo 

essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de 

sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, 

fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser 

contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica 

sua ação contrária ao direito.

 Trata-se de réu primário (fls. 84).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto 

a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de sua personalidade.

 Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são 

desfavoráveis, eis que procurou se assenhorar de patrimônio alheio.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, tendo o mesmo 

afirmado não ter profissão definida e estar desempregado, não 

demonstrando renda mensal (fl. 19), sendo patrocinado pela i. Defensoria 

Pública.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 

quatro (04) anos de reclusão; diminuo-a em dois terços (2/3) ante a 

prática na forma tentada, resultando em um (01) ano e quatro (04) meses 

de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima fixo, com base na proporcionalidade 

entre a pena corporal e a pena de multa, sua pena pecuniária em 14 

(quatorze) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente à 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.

 Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direito a encargo do juízo da execução 

penal.

DISPOSITIVO FINAL

O réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no 

regime aberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, 

não vislumbro, no momento, a persistência de quaisquer dos requisitos do 

art. 312, do CPP. Por isso, mantenho sua liberdade.

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 os pertences da vítima foram restituídos.

Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento ao 

ofendido de que o réu foi condenado e sua situação prisional (CPP, art. 

201, §2.º).

Transitada em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados, 
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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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519716 Nr: 24318-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS, 

VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA, LUIZ HENRIQUE SOUZA DIAS, MARIA 

HELENA GARCIA DOS SANTOS, ELAINE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvira Kelli de Almeida Cruz - 

OAB:1864, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, 

JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056, RODRIGO PIERAZZO AP. DA SILVA - 

OAB:159.771-OAB/MG

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS, 

Cpf: 00359510108, Rg: 2803866-5, Filiação: Manoel Edilson e Olga Inácia 

dos Santos, data de nascimento: 21/12/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), autônomo, Telefone 9341-6289. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:1. 

ABSOLVO os réus LUIZ HENRIQUE SOUZA DIAS e VANDERLEY RIBEIRO 

DA SILVA da acusação de terem praticado o crime previsto do art. 157, 

§3º, segunda parte c/c o art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal 

(1º Fato) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (2º Fato), o 

fazendo com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;2. 

ABSOLVO a acusada MARIA HELENA GARCIA DOS SANTOS da 

acusação de ter praticado o crime previsto do art. 349 do Código Penal (3º 

Fato), o fazendo com suporte no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal;3. CONDENO o réu PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS 

nas sanções do art. 157, §3º, primeira parte, do CP e art. 244-B do ECAc/c 

o art. art. 70, parágrafo único, do CP, à pena de 08 (OITO) ANOS DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais 

o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato;ISENTO o condenado, que foi 

assistido pela Defensoria Pública, do pagamento das custas 

processuais.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, em favor de 

VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA, colocando o acusado em liberdade, se 

por outro motivo não tiver que permanecer preso.Com o trânsito em 

julgado, FORME-SE o executivo penal, que deverá ser encaminhado à 

Vara de Execuções Penais da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as 

comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, os acusados LUIZ 

HENRIQUE, VANDERLEY RIBEIRO e MARIA HELENA, o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e, via DJE, as Defesas constituídas e o condenado 

PEDRO WENDER, que é revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 03 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327331 Nr: 23653-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

MARLENE DE OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

Cpf: 96543213191, Rg: 13878131, Filiação: Avelina Benedita de Oliveira 

Rodrigues e João Pedro Rodrigues de Oliveira, data de nascimento: 

09/05/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, administrador, 

Telefone (65) 9 9272-5550. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, via de consequência:1. ABSOLVO MARLENE DE 

OLIVEIRA AGUIAR da acusação de ter praticado o crime de estelionato, 

tipificado no art. 171, “caput”, do Código Penal, o fazendo com fundamento 

no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;2. CONDENO o réu 

FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES nas sanções do art. 171, “caput”, 

do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o 

pagamento de 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato.Finalmente, anoto que o acusado 

não reúne as condições legais para ter direito à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito, notadamente em face seus 

péssimos antecedentes e personalidade voltada para a criminalidade 

(consulta anexa).O acusado, que foi assistido por Advogado particular, 

fica CONDENADO ao pagamento das custas e despesas processuais “pro 

rata”.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que 

deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.OFICIE-SE, também, 

à Vara de Execuções da comarca de Diamantino/MT, onde tramita o 

executivo de pena de nº. 4560-94.2017.811.0005, para as providências 

pertinentes.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes 

ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o condenado e Ministério Público e, via DJE, a Defesa.Por 

fim, com o trânsito em julgado para a acusação, façam os autos 

conclusos, pois que já se verificou a prescrição retroativa da pretensão 

punitiva estatal pela pena concretizada na sentença.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 01 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525935 Nr: 1938-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDENILSON MORAES DE OLIVEIRA, Rg: 

28081340, Filiação: Elisangela Koduque Moraes e Wilson Gomes de 

Oliveira, data de nascimento: 28/10/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:1. 

ABSOLVO o acusado EDENILSON MORAES DE OLIVEIRA do crime 
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tipificado no art. 304 do Código Penal, o fazendo com fundamento no art. 

386, inciso I, do Código de Processo Penal;2. CONDENO o réu EDENILSON 

MORAES DE OLIVEIRA nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal, 

à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em 

regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do 

fato.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 01 (um) ano e atendendo, 

ainda, que se trata de réu tecnicamente primário e que preenche os 

demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, conforme permite 

o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE, à critério do Juízo das Execuções.O condenado, que foi 

assistido pela Defensoria Pública, fica ISENTO do pagamento das custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, 

que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o 

condenado, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 01 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382444 Nr: 351-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN GUILHERME BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENAN GUILHERME BUENO DE SOUZA, 

Rg: 2749891-3, Filiação: Laura Bueno de Souza, data de nascimento: 

20/09/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente de 

pedreiro, Telefone 9281-7573//9312.6676. 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. DEVENDO O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO ATO DA 

INTIMAÇÃO INDAGAR AO RÉU SE O MESMO DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA EM OBTENDO RESPOSTA POSITIVA OU NEGATIVA DE TUDO 

CERTIFICAR..

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO o réu RENAN GUILHERME BUENO DE SOUZA nas sanções 

previstas no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, ao cumprimento de 01 (UM) ANO e 04 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO em regime inicial ABERTO, e mais o pagamento da pena 

pecuniária de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando que a 

pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata 

de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 

do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 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.ISENTO o condenado, que foi assistido pela Defensoria Pública, 

do pagamento das custas processuais.Com o trânsito em julgado, 

FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara 

Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações 

pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos 

políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública e, via DJE, o condenado revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 06 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 546859 Nr: 13442-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:MT 23.910

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO JHULLYO HEBERTY NUNIS 

BRANDÃO, Dr. WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB/MT 23.910, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 

16H00, PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 474203 Nr: 23256-27.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DE ALENCAR DUARTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 241), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 298479 Nr: 19011-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABEZ RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16252/O, MANOEL TOBAL GARCIA JUNIOR - 

OAB:268721/SP

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 309) que declarou extinta a 

punibilidade do réu JABEZ RODRIGUES DE MATOS, CERTIFIQUE-SE a Sra. 

Gestora se há objetos apreendido nos autos e, se existentes, INTIMEM-SE 

as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 523897 Nr: 633-95.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMARLEY LIMA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 Desnecessária a citação pessoal do acusado como pretende o Ministério 

Público (fl. 67), uma vez que o mesmo constituiu Advogado e compareceu 
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espontaneamente nos autos (fl. 53/57).

INTIME-SE a Defesa constituída conforme requerimento do Parquet (fl. 67, 

item “2”).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 434351 Nr: 3640-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Pereira de 

Souza - OAB:13434/MT

 OUÇA-SE o Ministério Público e, após, façam os autos conclusos.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 471558 Nr: 22045-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDSN, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 471558

VISTOS ETC

Cuida-se de pedido de regulamentação de guarda e visitas ajuizado por L. 

F. de S. Nunes representado por sua genitora Eliane de Souza Silveira em 

face de ANTONIO ROBERTO NUNES DE ALEMIDA, pelos fatos narrados na 

exordial as fls. 04/10.

 A requerente, por meio de advogado constituído, pugnou pelo declinio de 

competência em favor de uma das Varas Especializadas de Familia e 

Sucessões, ou subsidiiariamente pela citação do requerido no endereço 

indicado (fls. 59).

 Manifestação do MPE pugnando pela declaração da competência deste 

Juizo para processar e julgar o feito (fls. 61/62).

 Decisão de competência deste Juízo às fls. 64, determinando a 

designação de audiência de conciliação. Realizada audiência de 

conciliação as partes formalizaram acordo as fls. 74/75.

Manifestação do MPE pela homologação do acordo às fls.76/77.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Tendo em vista que as parte formalizaram acordo as fls. 74/75, acolho a 

manifestação ministerial de fls. 76/77 e HOMOLOGO o acordo, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015,

As partes renunciaram o prazo recursal.

Após, ao arquivamento definitivo procedendo-se à baixa na distribuição 

com as cautelas de paxes.

 P.R.I.C.

 Várzea Grande, 03 de julho de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 429090 Nr: 223-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON GOMES FERNANDES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE 

CHAVES FADINI, para tomar ciência da sentença de fls. 138/145 nos 

autos com relação ao acusado AILTON GOMES FERNANDES MAIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 429090 Nr: 223-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON GOMES FERNANDES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 129, § 

9º, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP) com art. 147, 

caput, do Código Penal, com incidência do art. 61, inciso II, alínea “f” do 

Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu 

AILTON GOMES FERNANDES MAIA, brasileiro, filho de Audivone 

Fernandes Maia e Creuza Gomes de Lima Maia, nascido aos 23/01/72, 

natural de Ji Paraná/RO.Passo à dosimetria das penas:1)Crime tipificado 

no artigo 129, § 9º, do Código Penal:Analisando as circunstâncias do art. 

59, do CP, verifico que não existem nos autos elementos que justifiquem a 

fixação da pena-base acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a 

pena-base em 03 (três) meses de detenção (CP, art. 129, § 9º). Diante da 

ausência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva a pena de 

03 (três) meses de detenção, devendo esta ser cumprida em regime 

aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º). 2) Crime tipificado no artigo 147, c/c art. 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal:Analisando as 

circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não existem nos autos 

elementos que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, 

portanto, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) mês de detenção (CP, art. 147, 

caput).Considerando que a vítima é companheira do réu, em razão da 

determinação contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 30 

(trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de detenção. Diante da 

ausência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva a pena de 

02 (dois) meses de detenção, devendo esta ser cumprida em regime 

aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º). Por força do disposto no art. 69 do CP, 

havendo concurso material de crimes as penas dos crimes devem ser 

aplicadas cumulativamente, desta forma, a soma das penas perfazem o 

total de 05 (cinco) meses de detenção que, diante da inexistência de 

qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, que deverão ser 

cumpridas em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados ...

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006470-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006470-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

LUIZ DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. ALBUQUERQUE EIRELI - ME (EXECUTADO)

RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. K.P.M.B.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000979-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

ELAINE SENE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000979-29.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ELAINE SENE DE 

SOUZA Vistos. .. 1. Ciente do acordo entabulado entre as partes que 

aportou ao processo em Id. 14313785, todavia, postergo sua análise, eis 

que a inicial sequer fora recebida. 2. Verifico que o autor não cumpriu o 

item 2 da decisão de Id. 13160490, ou seja, não comprovou a mora do 

avalista, sendo tal providência necessária, eis que realizou a sua inclusão 

no polo passivo. 3. Dessa maneira, concedo o derradeiro prazo de 15 

dias, para que o autor emende a inicial, sanando 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). 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000771-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAPUCAIA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

FABIANO PAGLIARINI SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000771-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: SAPUCAIA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS EIRELI - 

ME, FABIANO PAGLIARINI SANTOS Vistos. .. 1. Em petição de Id. 

13177944, o autor requereu a expedição de Carta Precatória para realizar 

a citação do requerido a fim de apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação. 2. Verifico que o recurso de Apelação encontra-se pendente 

de análise e que houve tentativa anterior de citar o requerido para 

apresentar contrarrazões, no entanto, a mesma restou negativa. 3. Pois 

bem, em observância ao principio da celeridade processual, deixo de 

acolher o pedido do autor e determino a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do art. 

1.010, § 3º do CPC. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003689-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO DE SOUSA MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003689-90.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JUNIO DE SOUSA MONTEIRO Vistos. .. 1. Considerando a 

ausência de previsão legal para suspensão do feito de Busca e 

Apreensão, deixo de acolhê-lo e determino que venha a autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006586-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON SENA LOURENCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006586-23.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: AYRTON SENA LOURENCO DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006874-68.2018.8.11.0002

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:

GABRIEL OZORIO BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006874-68.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GABRIEL OZORIO BORBA 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. Em análise aos autos, verifico que o 

autor não colacionou o Contrato social, no intuito de demonstrar a 

titularidade do crédito em relação ao requerido, requisito necessário para 

apreciação do pedido. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004003-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FROTA DIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANGELA MARIA SOUSA GOMES (EXECUTADO)

EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. K.P.M.B.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO no prazo de 15(quinze) dias. Eu (Ana 

Paula Garcia de Moura) Gestora Judiciária que digitei. SEDE DO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008039-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANGACAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. KPMB

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381288 Nr: 27713-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN DE OLIVEIRA BERTONCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309289 Nr: 5281-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

RENAULT DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA MACEDO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT 14.156

 Cumprindo o item "11." da decisão/deteminação de 04/08/2017 , intimo as 

partes para manifestarem nos autos, no prazo de 5 (cinco)dias , acerca 

dos cálculos de fls.152 á 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416494 Nr: 20204-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Flávio Ribeiro - 

OAB:66919/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305680 Nr: 1391-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325466 Nr: 21851-58.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NOEL BORGES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340522 Nr: 8347-48.2014.811.0002

 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: DANIELLE CRISTINA LORENZON ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414503 Nr: 19112-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento, manifestem, acerca do retorno destes autos da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286327 Nr: 5542-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395838 Nr: 9037-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO SAMPAIO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309013 Nr: 5003-93.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BEIRA FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321446 Nr: 17851-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 223668 Nr: 3870-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR NUNES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, MÁRCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP, 

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 24119 Nr: 219-06.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LEMOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:OAB/MT 6.485, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos no 

prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329199 Nr: 25514-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WILKERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento, manifestem, acerca do retorno destes autos da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 267996 Nr: 11486-13.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUIRDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377906 Nr: 25240-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCISCO METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338495 Nr: 6706-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS BRAVO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420621 Nr: 22337-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBEDOIS PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, LARA CRISTINA PROENÇA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALFRÃNIO BATISTA DA 

SILVA - OAB:

 Vistos.

1. Em atenção ao Principio do Contraditório e ao que dispõe os artigos 9 e 

10 do Código de Processo Civil, concedo ao exequente o prazo de 5 dias 

para que se manifeste acerca da petição que aportou ao feito em fls. 

84/85 e 101/102.

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, remetam-se conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279697 Nr: 23512-43.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO HOFFMAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais____Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305115 Nr: 762-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON GONÇALO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais____Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319646 Nr: 16015-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGYS R. G. DE MATOS - ME, REGYS RIBEIRO 

GARCIA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO A RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B/MT

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais____Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384850 Nr: 1949-51.2015.811.0002

 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): GILMAR DE SOUZA CARDOSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais____Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388788 Nr: 4614-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ARRUDA SPERB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais____Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420729 Nr: 22397-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIL MIGUEL SANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais____Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441634 Nr: 7589-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELLE AUXILIADORA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais____Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297325 Nr: 17748-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMARIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo 

legal, retirar a Carta Precatória expedida nestes autos e promover a sua 

devida distribuição acompanhada dos documentos necessários, guias de 

custas judicias e diligências do oficial de Justiça do Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78023 Nr: 778-11.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais____Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335546 Nr: 4012-83.2014.811.0002

 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: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETHANIA TRANSPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, WLADIMIR THOMAZ DE 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:22011/O, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4754, VINICIUS MANOEL - OAB:19532/B

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se acerca dos embargos monitórios opostos 

pela parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410363 Nr: 16816-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ISAMI TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se acerca dos embargos monitórios opostos 

pela parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317813 Nr: 14163-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANDAUTO COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS 

LTDA, SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA, ADAILTON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 
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FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça. Nada mais, ___Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325111 Nr: 21498-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.F. PEREIRA MONITORAMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça. Nada mais, ___Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 336311 Nr: 4748-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON BOTELHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça. Nada mais, ___Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352591 Nr: 17735-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Roberto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MG65.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça. Nada mais, ___Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373541 Nr: 21958-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPILIO MAITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:16.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça. Nada mais, ___Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416364 Nr: 20121-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça. Nada mais, ___Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435569 Nr: 4383-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANT 

- OAB:12.120/MT

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar a impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338132 Nr: 6396-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMALDO FRANCISCO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BONACCORDI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Intima-se a parte Requerida para, no prazo legal, efetuar o pagamento das 

custas judiciais, conforme a sentença proferida nestes autos (fls. 66/67), 

e cálculo realizado pelo contador judicial, às fls. 68, quais sejam: Custas 

Judiciária R$413,40 e Taxa Judiciária R$134,04, sendo o total: r$547,44 

(Quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 235605 Nr: 15539-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANY GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296091 Nr: 16371-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMENICO ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304882 Nr: 504-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312789 Nr: 8913-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAPA BANANA 

LTDA ME, ROBERTO OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329094 Nr: 25419-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E B RIBEIRO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 77879 Nr: 650-88.2005.811.0002

 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): ANTONIO MARCOS CAMPOS, MARIA HELENA 

SALA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉZAR G. 

PARREIRA - OAB:6265

 Intma-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça. Nada mais,___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270987 Nr: 12888-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR FERREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intma-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça. Nada mais,___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276004 Nr: 19389-02.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA CUNHA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intma-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça. Nada mais,___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282953 Nr: 1768-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cancio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intma-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça. Nada mais,___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288237 Nr: 7673-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS E OLIVEIRA LTDA ME (CORREIA TENA 

TIDO MERCADO E MATE, ETTORE DE OLIVEIRA SILVA, RAFAEL TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intma-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça. Nada mais,___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 425210 Nr: 24728-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA PRESTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RICARDO NEVES 
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COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRISLIAN LAYSON DE 

OLIVEIRA - OAB:44.609-GO

 Intma-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça. Nada mais,___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447723 Nr: 10777-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA 

(CONSÓRCIO NACIONAL FORD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO LAURO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:, SANDRA CRISTINA ALVES/DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Intma-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça. Nada mais,___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318376 Nr: 14745-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA AREDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) JORGE DE MORAES FILHO nos 

termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 114557 Nr: 10048-88.2007.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais, ___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290891 Nr: 10541-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais, ___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330297 Nr: 26586-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ANDREIA DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais, ___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343556 Nr: 10717-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA EPP, 

AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais, ___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353409 Nr: 18303-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais, ___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417399 Nr: 20682-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS 

LTDA ME , CELSO BATISTA PEREIRA, CANDIDA KIRCHHEIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais, ___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422969 Nr: 23538-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA CARMEN DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Nada mais, ___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 224936 Nr: 5145-39.2009.811.0002

 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 BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSTILENE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMARAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107 - MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:MT 

8254-E, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116/O

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA nos 

termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 224936 Nr: 5145-39.2009.811.0002

 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 BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSTILENE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMARAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107 - MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:MT 

8254-E, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116/O

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349850 Nr: 15733-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIANE BARBOSA SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de 

Autos para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório 

os presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000267-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

ELAINE SENE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000267-10.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ELAINE SENE DE 

SOUZA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

manejada por BANCO BRADESCO S.A em desfavor de ELITTE 

COMUNICACAO VISUAL LTDA – ME E ELAINE SENE DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 14340454, o 

exequente veio aos autos informar que realizou um acordo extrajudicial 

com os executados, requerendo sua homologação e a suspensão do feito 

até o devido cumprimento. 3. Denoto que a referida peça encontra-se 

devidamente assinada pelas partes. 4. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, suspendo a tramitação do feito até o cumprimento do 

acordo ou manifestação das partes, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, 

do Código de Processo Civil. 5. Decorridos os prazos estabelecidos no 

acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos para 

deliberações. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006332-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CONRADO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006332-50.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: BENEDITO CONRADO DE FIGUEIREDO 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 o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 
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exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006370-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006370-62.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta se refere a parcela com vencimento em 05/03/18, e a divida 

constante na inicial refere-se a parcela com vencimento em 05/04/18, não 

tendo sido, portanto, o devedor notificado da parcela vencida. 4. 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). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006472-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006472-84.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MANOEL 

PEREIRA LIMA 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. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006400-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILENE KELY DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006400-97.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ODILENE KELY DE ALMEIDA 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 o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 
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mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006411-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006411-29.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WESLEY DE SA 

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 a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o número indicado na notificação 

extrajudicial (número 0) diverge do endereço informado no contrato 

entabulado entre as partes (número 13), o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006583-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006583-68.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: FABIO DE MATOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, 

razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto 

no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial 

N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 19.738,85 (dezenove mil, setecentos e trinta e oito reais 

e oitenta e cinco centavos), conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 4. Considerando que o autor pugna na inicial que o 

requerido realize o pagamento das parcelas vencidas e vincendas a fim 

de efetivar à purgação da mora, o valor das custas e taxas judiciárias 

devem corresponder a integralidade do débito. 5. Desta maneira, concedo 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

6. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 7. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 8. Às providências. 

., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006415-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ASSUNCAO PARINTINTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006415-66.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE CARLOS 

ASSUNCAO PARINTINTIN 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. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006412-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA APARECIDA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006412-14.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 
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CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ROSANA 

APARECIDA ALVES 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 o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003305-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN BITTENCOURT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

H2R CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003305-59.2018.8.11.0002; AUTOR: MIRIAN BITTENCOURT RÉU: BANCO 

BMG, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, H2R CORRESPONDENTE 

FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

1. Trata-se de Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de 

Fazer c/c pedido de tutela de urgência, em que MIRIAN BITTENCOURT 

move em desfavor do BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A e 

BANCO DAYCOVAL S/A, requerendo em caráter antecipatório a limitação 

dos descontos em folha de pagamento em razão do superendividamento 

da autora. 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 o 

holerite, 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. Desta feita, oportuno à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para recolha as custas processuais e taxa judiciária, sob 

pena de indeferimento da inicial, conforme art. 321, parágrafo único do 

CPC. 10. Intime-se. 11. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006449-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DO CARMO E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006449-41.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: NIVALDO DO CARMO E SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003848-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MELO BORGES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003848-62.2018.8.11.0002; AUTOR: JEFFERSON MELO BORGES RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Cite a parte requerida para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, prestar as contas devidas ou contestar o pedido, sob 

as penas do art. 550, § 4º, do CPC. 2. Prestadas as contas, ao autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos. 3. DEFIRO à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 
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art. 98 do CPC. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006460-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006460-70.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RODRIGO DE 

CAMPOS SILVA 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. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004867-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HALESON SOARES DO MONTE (AUTOR)

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 

1004867-06.2018.8.11.0002; AUTOR: HALESON SOARES DO MONTE RÉU: 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 1. Cite a parte requerida para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, prestar as contas devidas ou contestar o pedido, sob 

as penas do art. 550, § 4º, do CPC. 2. Prestadas as contas, ao autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos. 3. DEFIRO à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004905-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LEMES DE ASSIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004905-18.2018.8.11.0002; AUTOR: LEIA LEMES DE ASSIS RÉU: BANCO 

HONDA S/A. Vistos. 1. Cite a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, prestar as contas devidas ou contestar o pedido, sob as 

penas do art. 550, § 4º, do CPC. 2. Prestadas as contas, ao autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos. 3. DEFIRO à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004968-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER LAMUNIEL FIALHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004968-43.2018.8.11.0002; AUTOR: JENIFFER LAMUNIEL FIALHO RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Cite a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar as contas devidas 

ou contestar o pedido, sob as penas do art. 550, § 4º, do CPC. 2. 

Prestadas as contas, à autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias e, após, conclusos. 3. DEFIRO à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006892-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITTE KETTE PONCE 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 

1 0 0 6 8 9 2 - 8 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: KEITTE KETTE 

PONCE DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006881-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI MARIA TREVIZOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006881-60.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CLECI 

MARIA TREVIZOL Vistos. 1. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, devidamente qualificado e representado nos autos, 

ingressou com a ação de busca e apreensão na Comarca de Sinop/MT, 

em desfavor de CLECI MARIA TREVIZOL, qualificada nos autos, 

requerendo, neste Juízo, o cumprimento da decisão que concedeu a 

medida liminar de busca e apreensão naquela Comarca. 2. Juntou aos 

autos a decisão da liminar deferida naquele juízo, cópia da petição inicial, 

procuração e os comprovantes do pagamento das custas. 3. Pois bem, 

considerando o disposto no artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, determino 

o integral cumprimento da liminar deferida no juízo de origem, devendo ser 

cumprido pelo oficial plantonista, se necessário. 4. Após a apreensão do 

bem, comunique-se o Juízo do processo originário, via malote digital, que 

deverá providenciar a intimação da instituição financeira para retirá-lo do 

local depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

conforme dispõe o artigo 636 da CNGC. 5. Após o cumprimento do item 

acima, arquive-se com baixa definitiva – (artigo 636, §2º, da CNGC). 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005120-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005120-91.2018.8.11.0002; AUTOR: TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da 

Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste 

Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na 

exclusão desta competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido 

dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da 

competência dessa unidade as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. Portanto, 

a competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma 

instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda. 3. Dessa forma, 

tendo em vista que no presente feito trata-se de natureza eminentemente 

cível, redistribua-se os autos a uma das varas cíveis desta comarca. 4. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006286-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELESMINA DE CARVALHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Outros Interessados:

MARILZA ANTONIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006286-61.2018.8.11.0002; AUTOR: MARIA FELESMINA DE CARVALHO 

RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. 1. Considerando a ordem de 

serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente 

feito trata-se de natureza eminentemente cível, redistribua-se os autos a 

uma das varas cíveis desta comarca. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006745-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALCINA DE SA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006745-63.2018.8.11.0002; AUTOR: MARIA ALCINA DE SA NEVES RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Cuida-se de ação Revisional de Contrato 

proposta por MARIA ALCINA DE SA NEVES, devidamente qualificada e 

representada, em desfavor de BANCO PAN S/A, também devidamente 

qualificado. 2. Analisando os autos, verifico na exordial que a autora é 

residente e domiciliada na cidade de Cuiabá/MT, conforme se extrai dos 

documentos anexados. 3. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, 

bem como, considerando que o domicílio da autora é o foro competente 

para o processamento e julgamento da ação, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

em favor daquela Comarca, onde estes autos deverão ser encaminhados, 

após as baixas de estilo. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006646-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006646-93.2018.8.11.0002; AUTOR: ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO RÉU: 

BANCO BMG Vistos. 1. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 570 de 581



- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do 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. 3. 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. 4. 

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)”. 5. In casu, o 

holerite anexado aos autos comprova que possui renda suficiente para o 

recolhimento das custas iniciais sem prejuízo do seu sustento. 6. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006807-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL KARNOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006807-06.2018.8.11.0002; AUTOR: MIGUEL KARNOSKI RÉU: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG Vistos. 1. 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;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do 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. 3. 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. 4. 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)”. 

5. In casu, o holerite anexado aos autos comprova que possui renda 

suficiente para o recolhimento das custas iniciais sem prejuízo do seu 

sustento. 6. Assim, considerando que os documentos colacionados aos 

autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003682-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ANACLETO DA CONCEICAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003682-30.2018.8.11.0002; AUTOR: GELSON ANACLETO DA 

CONCEICAO RÉU: BANCO BMG Vistos. 1. Considerando a ordem de 

serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente 

feito trata-se de natureza eminentemente cível, redistribua-se os autos a 

uma das varas cíveis desta comarca. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006635-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006635-64.2018.8.11.0002; AUTOR: ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO RÉU: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 1. 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;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do 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. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 
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caso concreto. 4. 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)”. 

5. In casu, o holerite anexado aos autos comprova que possui renda 

suficiente para o recolhimento das custas iniciais sem prejuízo do seu 

sustento. 6. Assim, considerando que os documentos colacionados aos 

autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006509-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEZI APARECIDA 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):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006509-14.2018.8.11.0002; AUTOR: LEZI APARECIDA DA SILVA RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. 1. 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;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do 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. 3. 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. 4. 

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)”. 5. In casu, o 

holerite anexado aos autos comprova que possui renda suficiente para o 

recolhimento das custas iniciais sem prejuízo do seu sustento. 6. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006514-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL CARDOSO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006514-36.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ODENIL 

CARDOSO MOREIRA 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 o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006593-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN MORAES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006593-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: RONAN MORAES RIBEIRO 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 
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inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. No caso dos autos, 

trata-se de cobrança de seguro com fiscalização exercida pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), Autarquia Federal vinculada ao 

Ministério da Fazenda, sem vinculação com o Banco Central, o que afasta 

a competência deste juízo para processar e julgar o feito. 3. Dessa forma, 

remetam-se os autos ao juízo da Vara Cível desta comarca. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005951-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIANNI LUDIMILA DE MATOS FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005951-42.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: GRAZIANNI LUDIMILA DE MATOS FONTES Vistos.. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006065-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE SOUZA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006065-78.2018.8.11.0002; AUTOR: WANDERLEY DE SOUZA MACEDO 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. 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;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do 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. 3. 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. 4. 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)”. 

5. In casu, verifico do holerite anexado aos autos que o autor possui 

renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, ainda que tenha 

sido retido um mês do seu salário. 6. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006112-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIS PEREIRA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006112-52.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: PEDRO LUIS PEREIRA 

MOREIRA 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 o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006204-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DA CONCEICAO REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006204-30.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CARLOS FERNANDO DA CONCEICAO REIS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002932-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002932-62.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - 

ME Vistos. . 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por S. W 

METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALURGICA LTDA – ME, ao argumento 

de que houve contradição na decisão de ID 11121387, argumentando, em 

síntese, que o fundamento utilizado para extinção do feito seria a do art. 

485, III do CPC e não o art. 485, IV do mesmo códex. 2. Os Embargos de 

Declaração foram opostos no prazo legal, conforme se depreende de 

certidão retro. É o sucinto relatório. Decido. 3. Preliminarmente, registro 

que entendo que no caso vertente não é necessário oportunizar resposta 

à parte adversa sobre os embargos de declaração interpostos. 4. 

Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.022 e seguintes do Código 

de Processo Civil, e os REJEITO, visto que não existe contradição na 

decisão proferida. 5. Com efeito, não há motivos para extinção do feito 

com supedâneo no artigo 485, III do CPC. Ora, o autor foi intimado a 

emendar a inicial ante a inexistência de comprovação de mora do devedor, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, Art. 321, parágrafo único), o 

que leva, em caso de não atendimento, à extinção da ação com base no 

art. 485, I ou IV ante a emenda insatisfatória da inicial ou ausência de 

pressupostos de constituição válida do processo. 6. Sobre o tema, assim 

tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital.3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “LOCALIDADE SEM 

ENTREGA DOMICILIAR” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO DEMONSTRADO 

- MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de 

procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação 

extrajudicial pelo motivo “localidade sem entrega domiciliar” ou o 

esgotamento das tentativas de notificação pelo credor, não resta 

comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) 7. Isto posto, por entender que 

não há contradição na decisão objurgada, com fulcro nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos 

de declaração e, por conseguinte, mantendo a decisão atacada tal como 

está lançada. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001033-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE AMORIM DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001033-63.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GISLAINE AMORIM DE FREITAS 

Vistos. . 1. Em que pese a ausência de citação da requerida, vejo que a 

mesma compareceu espontaneamente nos autos para apresentar sua 

defesa em forma de contestação. 2. Assim, concedo ao autor o prazo de 

15 (quinze) dias para que apresente sua impugnação, querendo, 

vindo-me, na sequência, os autos conclusos para demais deliberações. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006220-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILINA ANTONIA DAS NEVES (REQUERIDO)

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 

1 0 0 6 2 2 0 - 8 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  E M B R A C O N 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: AQUILINA 

ANTONIA DAS NEVES 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 o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006240-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L M DA SILVA OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006240-72.2018.8.11.0002; REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: L M DA SILVA OLIVEIRA 

COMUNICACAO VISUAL - ME 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 o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006269-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PEREZ (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 2 6 9 - 2 5 . 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: CARLA PEREZ 

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 a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que além de não ter sido recebida a 

notificação, constato que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003652-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHYANE DOS SANTOS BENITES (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 3 6 5 2 - 9 2 . 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: KATHYANE DOS 

SANTOS BENITES Vistos. . 1. Recebo a inicial ante o preenchimento dos 

requisitos legais. 2. Antes do pronunciamento acerca do pedido liminar, 

concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste 
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acerca dos fatos trazidos aos autos pela ré. 3. Após, conclusos para 

deliberações. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006272-77.2018.8.11.0002

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:

CLEYTON FRUTUOSO DA COSTA (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 2 7 2 - 7 7 . 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: CLEYTON 

FRUTUOSO DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de arrendamento mercantil, argumentando estar o requerido 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram recolhidas as custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006274-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELY RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006274-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ARIELY RODRIGUES 

DE ARAUJO 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 o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006283-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES (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 2 8 3 - 0 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: CLYSNETON 

PRINCES DOS SANTOS NEVES Vistos. 1. Analisando os autos, verifico 

que a parte autora indicou na inicial o valor de R$ 40.823,49 como sendo a 

totalidade do débito, todavia, atribuiu à causa o valor R$ 20.168,46. 2. Pois 

bem, em que pese o juiz tenha a possibilidade de corrigir de oficio o valor 

dado à causa, no caso em comento não ficara claramente demonstrado 

qual o proveito econômico perseguido pelo autor, ressaltando que na 

planilha de débito apresentada pelo autor também não traz a soma das 

parcelas devidas, o que inviabiliza a análise do valor. 3. Assim, oportunizo 

à autora a emenda da inicial, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

esclareça/adéque o valor da causa ao que efetivamente pretende, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC), devendo recolher as 

custas remanescentes, se houver, no mesmo prazo assinalado acima, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006289-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORACIL MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006289-16.2018.8.11.0002; AUTOR: JORACIL MARIA DOS SANTOS RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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. In casu, trata-se de 

Ação de Indenização por descumprimento de acordo realizado entre as 

partes, afastando, desta forma, a competência deste juízo para o 

processamento e julgamento do presente feito. 3. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM 

FACE DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE 

CONEXÃO – SÚMULA Nº. 235, DO STJ – MATÉRIA DE NATUREZA CIVIL – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, 

DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO IMPROCEDENTE. Sentenciada 
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a ação revisional antes do ajuizamento da ação indenizatória objeto do 

presente conflito de competência, afastado está o risco de julgamentos 

conflitantes e, via de consequência, a existência de conexão, sendo, pois, 

inaplicável a distribuição do feito por dependência. Inteligência do 

Enunciado Sumular nº. 235, do Superior Tribunal de Justiça. Em virtude da 

sua natureza meramente civil não se submete às regras específicas do 

direito bancário, devendo ser aplicado ao presente caso o § 2º, inciso I, do 

artigo 1º, do Provimento 004/2008/CM. (CC 47459/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015)” 4. Dessa forma, remetam-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003466-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR FERREIRA ZEFERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIAS PETRONILO GAMA OAB - MT16760 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003466-69.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ALTEMAR FERREIRA ZEFERINI 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. . 1. 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;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do 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 

estatui o Código de Processo Civil. 3. 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. 4. 

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)”. 5. Assim, 

considerando que os documentos trazidos aos autos não são robustos 

capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006292-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006292-68.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: FELIPE SILVA DE 

ARRUDA 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 o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006302-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006302-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: ALEXANDRE SOUZA DE 

FREITAS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Analisando os autos, verifico que o devedor reside 

na comarca de Cuiabá/MT, conforme consta na Proposta Para Adesão a 

Grupo de Consórcio de Bem Móvel Durável anexada aos autos. 3. Assim, 

em respeito ao Princípio do Juiz Natural, bem como com fulcro no artigo 

101, I, do CDC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para 

onde estes autos deverão ser encaminhados, após as baixas de estilo. 4. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000703-95.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

KILSON SILVA DE FREITAS (AUTOR)

KM MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT0010625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000703-95.2018.8.11.0002; AUTOR: KM MARCAS COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS EIRELI - EPP, KILSON SILVA DE FREITAS RÉU: BANCO 

BRADESCO 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. No caso dos autos, a discussão gira em torno de 

suposto ato ilícito praticado, configurando-se, assim, causa de natureza 

eminentemente civil. 3. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há em um dos polos uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda, que deverá ter conteúdo financeiro e não 

puramente indenizatório. 4. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO IMPROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos polos da contenda. (CC 

31434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA SECURITÁRIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO – MATÉRIA 

EMINENTEMENTE CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a questão tratada 

na ação tem natureza eminentemente cível, a competência para o 

processo e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não 

das varas especializadas de direito bancário. (CC 1399/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). 

5. Dessa forma, distribua-se o presente feito a uma das varas cíveis desta 

Comarca. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000238-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA CLARA DA CONCEICAO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000238-57.2016.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ROSA CLARA DA CONCEICAO MORAES Vistos. .. 1. 

Considerando que a presente demanda é embasada em título executivo à 

luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a parte requerida 

citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução de Título 

Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes do feito. 3. Feito isso, 

cite-se a parte devedora para pagarem o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829). 4. Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça 

penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Defiro a expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, 

art. 828). 9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006414-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILTON PEDRO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006414-81.2018.8.11.0002; REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ARILTON PEDRO DE 

BARROS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Analisando os autos, observo que o autor 

colacionou apenas o instrumento de protesto, não demonstrando, dessa 

maneira, que esgotou os meios para tentativa de notificação extrajudicial, 

por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 4. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. 

Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto 

autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode 

ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal 

daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 

9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015) 5. Diante do exposto, faculto 

ao autor emenda à inicial, para que traga o comprovante de recebimento 

da notificação extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001513-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

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)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS BOANEZ DO PRADO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103128/8/2018 Página 578 de 581



Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001513-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CLOVIS 

BOANEZ DO PRADO Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A move 

em desfavor de CLOVIS BOANEZ DO PRADO, com pedido liminar, tendo 

por objeto o bem descrito nos autos. 2. Foi determinada a emenda à inicial, 

no intuito de propiciar ao autor a devida comprovação da mora, eis que o 

Aviso de Recebimento anexado aos autos retornou com a informação AO 

REMETENTE em razão da inexistência do número. 3. Isso porque, o direito 

de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor 

está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. Com efeito, a notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 5. No caso concreto, a correspondência enviada ao requerido 

retornou sem a devida notificação do devedor, cujo Aviso de Recebimento 

retornou com a informação “não existe o número”. Na sequência, o 

requerente realizou a notificação do devedor por meio do protesto de 

título. 6. Ocorre que o autor não esgotou os meios possíveis antes de 

realizar a notificação através do protesto. Ora, houve uma única tentativa 

de notificação que, aliás, sequer fora remetido no endereço correto do 

contrato, já que o CEP informado na correspondência, qual seja, 

78158-416 não pertence ao endereço indicado no contrato, mas sim, na 

Rua das Flores, Jardim dos Estados, de modo que não se desincumbiu o 

autor de demonstrar com eficácia a mora do devedor. 7. Ante o exposto, 

declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, IV, do CPC. 8. Custas pagas na distribuição. 9. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 10. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003249-26.2018.8.11.0002

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:

DELOIR GOZER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003249-26.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DELOIR GOZER Vistos. . 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A move em desfavor de DELOIR GOZER, com pedido 

liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Foi determinada a 

emenda à inicial, no intuito de propiciar ao autor a devida comprovação da 

mora, eis que a correspondência enviada em forma de telegrama retornou 

com a informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE” em razão da inexistência do 

número. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que 

se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. Com efeito, a notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título, caso tenha 

se esgotado os meios para notificação pessoal. 5. No caso concreto, a 

correspondência enviada ao requerido retornou sem a devida notificação 

do devedor. Na sequência, o requerente realizou a notificação do devedor 

por meio do protesto de título. 6. Da análise dos atos, vê-se que o autor 

não esgotou os meios possíveis antes de realizar a notificação através do 

protesto. Ora, houve uma única tentativa de notificação que, aliás, sequer 

fora remetido no endereço correto do contrato, já que o CEP informado na 

correspondência, qual seja, 78.005-630 não pertence ao endereço 

indicado no contrato, não tendo, assim, o autor, se desincumbido do seu 

ônus de demonstrar com eficácia a mora do devedor. 7. Ante o exposto, 

declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I c/c 321, do CPC. 8. Custas pagas na distribuição. 9. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 10. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000772-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000772-64.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: ELITTE COMUNICACAO 

VISUAL LTDA - ME Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial manejada por BANCO BRADESCO LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL, em desfavor de ELITTE COMUNICACAO 

VISUAL LTDA – ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição de Id. 13916870, o exequente veio aos autos informar que realizou 

um acordo extrajudicial com o executado, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se 

devidamente assinada pelas partes. 4. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, 

b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil. 5. Custas recolhidas na 

inicial, honorários conforme pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006207-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006207-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: NATALINA DE SOUZA 

SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora 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. Sem 

custas. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. 

I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006318-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORAIS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 6 3 1 8 - 6 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MORAIS 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 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. Sem custas. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006361-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MARQUES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 6 3 6 1 - 0 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCAS 

MARQUES DIAS Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, 

em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. A parte autora 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. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004644-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004644-53.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA LUCI RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 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. Sem custas. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006458-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS VENTURIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006458-03.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: CLOVIS VENTURIN Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela 

parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora 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. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABA 
 

 

 

 EDITAL N. 001/2018/ADM 

 
      O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 

Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiaba-MT, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 
07.3.2014, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo 
seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de 
Assistência Social e Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras 
estabelecidas neste edital. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física 
para atuar nas áreas de Assistência Social e Psicologia no JECRIM-Juizado 
Especial Criminal Unificado, da Comarca de Cuiaba-MT.  

 

2.  DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

3.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:  

a) divulgação do edital; 

b) inscrição dos interessados; 

c) análise da documentação e do currículo; 

d) divulgação dos interessados habilitados; 

 

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 01/09/2018 a 
15/09/2018, na sala da Administração, nos termos do artigo 4º do  
Provimento 6/2014/CM. 

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
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4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e Psicólogos de que 
trata o Provimento 6/2014-CM: 

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 

II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 

III. Não possuir antecedentes criminais. 

IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição devidamente 
reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional 
na respectiva área profissional; 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), deverá 
estar instruído com as seguintes peças: 

a) ficha cadastral - Anexo II; 

b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno 
conhecimento e concordância com os termos deste edital , sob as penas da  
lei - Anexo III; 

c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV; 

d) documentação indicada no subitem 5.2. 

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;  

V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; 

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato; 

VII - atestado de sanidade física e mental; 

VIII - declaração de parentesco (Anexo IV); 

IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 
estabelecidas neste Provimento; 

X - duas fotografias 3x4 recentes. 
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6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DESEMPATE. 

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de 
análise de currículo, efetuado pelo MM. Juiz titular do JECRIM- Juizado Especial 
Criminal Unificado da Comarca de Cuiaba-MT, sendo a nota composta da 
seguinte forma: 

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de 
exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de 
ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, 
poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título 
de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de 
ponto; 

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na 
área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que 
não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) 
de ponto; 

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de 
ponto. 

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 
(cinco) pontos previstos. 

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada 
título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 
estabelecidos neste edital. 
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6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 
aquele que tiver:  

a) – maior idade, nos termos do art. 27, paragrafo único da Lei nº 10.741/2001;  

b) – maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, 
do Decreto-Lei 3;689/41, do Código de Processo Penal; 

C) – maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe 
o subitem 6.1.2; 

d) – maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 
6.1.3 deste Edital; 

6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, 
das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo 
aceitas reivindicações posteriores nesse sentido. 

6.4.  Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 
atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 6/2014/CM.  

 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça,  
nos termos do Provimento 6/2014/CM. 

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 
especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/3/2014. 

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente 
edital. 

 

Cuiabá, 24 de julho de 2018. 

_________________________________ 
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA 

Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado 

Disponibilizado - 08/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10312  Caderno de Anexos - Página 5 de 9



 

ANEXO I 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA/DIRETOR DO 
FORO DA COMARCA DE __________________. 

 

 

 

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do 
CPF n.º____________e RG n.º______________,residente e domiciliado 
_____________________________________________________________________, 
vem requerer a sua inscrição para o credenciamento de ________________ (indicar a 
especialidade do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, 
para tanto, os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que 
as informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

____________, ___ de _____________de 2018.  

 

 

_______________________________  
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ANEXO II 

 

FICHA CADASTRAL  

 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 

DADOS PESSOAIS  

Nome: 
 
 

Data de Nascimento: 

RG: 
 
 

Órgão Expedidor: CPF: Sexo: (  )F  (  )M 

Título de Eleitor: 
 
 

Zona: Seção: 

Estado Civil: 
 
 

Profissão: Registro no Conselho Regional: 
Nº: 

Registro na Previdência Social: 
 
 

PIS/PASEP: 

Filiação 
Pai: 
Mãe: 
Endereço Residencial: 
 
 
e-mail: 
 
 

Telefone Residencial Telefone Comercial 
 

FORMAÇÃO ESCOLAR 

Nome da entidade que concluiu o curso superior 
 
 
Curso 
 
 

Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do 

CPF n.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do 

inteiro teor do Edital n.º _____/2018/_____ e do Provimento 6/2014/CM, relativo ao 

processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de 

Psicologia e Serviço Social para prestação de serviços na Vara/Comarca de 

_________________, que concordo com as regras estabelecidas e que são 

verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 

Cuiabá, ___ de _____________de 2018 

 

 

_______________________________  
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO(A) : 
 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 

 
 

 

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, 
ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE 

DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 
 (      )SIM                                             (      )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO 
RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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